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RESUMO: A realização de otimização e controle de um processo químico está fortemente 
correlacionada ao quanto de informação é possível se obter dinamicamente do sistema. No 
caso particular dos processos biotecnológicos, como o agente transformador é um ser vivo, 
diversas variáveis podem interferir sobre o processo, conduzindo a mudanças no 
metabolismo dos microorganismos e, consequentemente, afetando a quantidade e qualidade 
do produto final. Desta forma, monitorar continuamente as variáveis que interferem nos 
processos biotecnológicos é de fundamental importância para que se possa atuar sobre 
certas variáveis do sistema, mantendo-o sob controle operacional e em condições desejadas. 
Em geral, durante um processo de fermentação, a análise de parâmetros importantes, tais 
como concentração de substrato, produtos e células, é feita de forma off-line, necessitando 
de amostragens, pré-tratamentos e procedimentos analíticos. Portanto, tais etapas demandam 
um tempo significativo para execução, além do uso de reagentes químicos com elevado grau 
de pureza. Com o objetivo de implementar um sistema de monitoramento em tempo real 
(on-line) para um biorreator em escala laboratorial, o presente trabalho foi realizado em 
duas etapas: (i) o desenvolvimento de um programa computacional com interface de 
comunicação entre o biorreator e o computador visando realizar a aquisição e registro de 
dados das variáveis monitoradas no processo, tais como: pH, temperatura, oxigênio 
dissolvido, nível de espuma e rotação do agitador, além da entrada de set-points dos 
parâmetros operacionais da unidade de controle do biorreator; (ii)  o desenvolvimento de um 
método analítico quimiométrico utilizando espectroscopia no infravermelho próximo 
(NIRS), visando promover o monitoramento em tempo real da concentração de substrato, 
produtos e células durante um processo fermentativo para produção de etanol, usando como 
microrganismo a levedura Saccharomyces cerevisae. Foram realizados três cultivos (F1, F2 
e F3) nas mesmas condições de fermentação em biorreator, sendo as mesmas monitoradas 
utilizando o NIRS e realizando-se amostragem para posterior caracterização analítica. A 
partir dos dados obtidos, foram feitos testes para calibração e validação das informações 
obtidas com o NIRS, utilizando-se vários pré-tratamentos com a aplicação ou não de filtros 
de suavização de ruídos dos espectros. Os resultados mais satisfatórios foram obtidos 
quando os modelos de calibração foram construídos a partir de amostras reais do meio de 
cultivo retiradas dos ensaios de fermentação F1, F2 e F3, apresentando correlação linear 
superiores a 0,97 e reduzidos erros de predição quando comparados aos outros modelos de 
calibração obtidos. Os resultados mostram que o método analítico baseado no NIRS pode 
ser utilizado como um método rápido e eficaz para quantificar concentrações de células, 
substrato e produtos, permitindo a implementação do monitoramento em tempo real e in situ 
de processos fermentativos.  

 
Palavras-chave: monitoramento em tempo real, NIRS, processos biotecnológicos. 

 



 

ABSTRACT 

 

Real-time monitoring of fermentation processes by near infrared spectroscopy (NIRS) 

 
A chemical process optimization and control is strongly correlated with the quantity of 

information can be obtained from the system. In biotechnological processes, where the 

transforming agent is a cell, many variables can interfere in the process, leading to changes in 

the microorganism metabolism and affecting the quantity and quality of final product. 

Therefore, the continuously monitoring of the variables that interfere in the bioprocess, is 

crucial to be able to act on certain variables of the system, keeping it under desirable 

operational conditions and control. In general, during a fermentation process, the analysis of 

important parameters such as substrate, product and cells concentration, is done off-line, 

requiring sampling, pretreatment and analytical procedures. Therefore, this steps require a 

significant run time and the use of high purity chemical reagents to be done. In order to 

implement a real time monitoring system for a benchtop bioreactor, these study was 

conducted in two steps: (i) The development of a software that presents a communication 

interface between bioreactor and computer based on data acquisition and process variables 

data recording, that are pH, temperature, dissolved oxygen, level, foam level, agitation 

frequency and the input setpoints of the operational parameters of the bioreactor control unit; 

(ii) The development of an analytical method using near-infrared spectroscopy (NIRS) in 

order to enable substrate, products and cells concentration monitoring during a fermentation 

process for ethanol production using the yeast Saccharomyces cerevisiae. Three fermentation 

runs were conducted (F1, F2 and F3) that were monitored by NIRS and subsequent sampling 

for analytical characterization. The data obtained were used for calibration and validation, 

where pre-treatments combined or not with smoothing filters were applied to spectrum data. 

The most satisfactory results were obtained when the calibration models were constructed 

from real samples of culture medium removed from the fermentation assays F1, F2 and F3, 

showing that the analytical method based on NIRS can be used as a fast and effective method 

to quantify cells, substrate and products concentration what enables the implementation of in-

situ real time monitoring of fermentation processes. 

 

Keywords: NIRS, real-time monitoring, alcoholic fermentation. 
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1. INTRODUÇÃO  

O capítulo um apresenta os aspectos gerais abordados nesta dissertação de mestrado, 

tais como: importância do etanol como biocombustível de crescente demanda, a necessidade 

de monitorar em tempo real os bioprocessos e a utilização do NIRS na construção de 

métodos quimiométricos. Os objetivos deste trabalho também se encontram descritos em 

detalhes neste capítulo. 

A crise da década de 1970 deu início à procura por combustíveis com origem diferente 

do petróleo. Foi neste panorama que a produção de etanol por vias fermentativas começou a 

tomar impulso, no Brasil e no mundo, pois o etanol despontou como uma fonte de energia 

alternativa e renovável (Blanco et al., 2004). 

O etanol é um combustível amplamente utilizado no Brasil, Estados Unidos e em 

alguns países europeus e devido a sua atual popularidade espera-se que dentro de 20 anos 

torne-se o biocombustível renovável a dominar o setor de transportes (Rocha, 2010). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é o microrganismo mais utilizado para a 

produção de etanol tanto para fins energéticos quanto na indústria de bebidas. Na fermentação 

alcoólica, estes microrganismos atuam degradando os açucares e transformando-os 

primordialmente em etanol, através dos chamados processos biotecnológicos ou bioprocessos. 

A realização da otimização e do controle de um processo bioquímico está 

intrinsecamente ligada ao quanto de informação é possível obter sobre o sistema estudado, 

pois de posse de informações sobre os parâmetros que interferem no processo é que se pode 

atuar nas variáveis chaves do processo com a finalidade de tornar ótima a sua condição de 

operação. 

Alguns processos Biotecnológicos, por terem como agente transformador um ser vivo, 

apresentam maior dificuldade quanto a sua otimização e controle, pois a mínima mudança nos 

parâmetros do processo pode acarretar grandes variações no metabolismo dos microrganismos 

envolvidos, o que pode levar a mudanças significativas na quantidade e qualidade do produto 

final produzido. Apresentam um número maior de parâmetros-chave, tais como, pressão, 

temperatura, pH, teor de substrato (matéria orgânica a ser consumida), teor de oxigênio, 

concentração de produtos, agitação do meio, aeração, etc., sendo que todos apresentam o 
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mesmo grau de importância, pois interferem diretamente no metabolismo do agente 

transformador, que deve sempre estar em condições ótimas para que a população de 

microrganismos esteja dentro dos padrões necessários à obtenção de determinado produto, 

com qualidade e em quantidade adequada. 

Durante o decorrer da fermentação, amostras do caldo fermentativo são rotineiramente 

retiradas para que parâmetros importantes, tais como: consumo de substrato, crescimento 

celular e concentração de produto desejado sejam medidos e acompanhados durante a sua 

realização. As medidas, em geral, são feitas de forma off-line e precisam de um tempo hábil 

para serem realizadas, o que acaba por dificultar a intervenção no processo com a finalidade 

de torná-lo mais eficiente e também para fins de monitoramento (Blanco et al., 2005). 

Os métodos analíticos baseados em espectrometria vêm sendo utilizados na análise de 

fermentações alcoólicas (Blanco et al., 2004; Finn et al., 2006; Burratti et al., 2011), por 

apresentarem-se como uma alternativa em relação aos métodos analíticos tradicionais, uma 

vez que permite a análise de vários parâmetros simultaneamente (Ferreira et al, 1999) sendo 

que as amostras não precisam de pré-tratamento. Dentre as técnicas de espectrometria, a 

espectrometria no infravermelho próximo (conhecido em inglês como Near Infra-Red ou 

NIR) é uma das técnicas mais importantes, pois atualmente os equipamentos podem ser 

equipados com sondas comunicadas por cabos de fibra óptica e que são conectadas 

diretamente aos processos, permitindo o monitoramento em tempo real de vários parâmetros 

simultaneamente de forma rápida e segura. 

Neste estudo, buscou-se implementar um sistema de monitoramento em tempo real 

(on-line) para um biorreator em escala laboratorial, seguindo duas etapas básicas: (i) o 

desenvolvimento de um programa computacional com interface de comunicação entre o 

biorreator e o computador visando realizar a aquisição e registro de dados das variáveis 

monitoradas no processo, tais como: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, nível de espuma e 

rotação do agitador, além da entrada de set-points dos parâmetros operacionais da unidade de 

controle do biorreator; (ii) a aplicação de uma abordagem quimiométrica, baseada na 

utilização de um equipamento de espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) e em 

procedimentos estatísticos/matemáticos de tratamento de dados, com a finalidade de tornar 

possível o monitoramento em tempo real de parâmetros importantes de um processo 

fermentativo, tais como: concentração de substrato, produtos e células no meio de 
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fermentação. As fermentações no presente trabalho foram realizadas com o uso de levedura 

Saccharomyces cerevisae, conduzindo a obtenção de etanol como produto principal. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, buscou-se executar os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Realização de comunicação fermentador/computador a partir da implementação de 

um programa computacional e utilizando uma placa de transmissão e conversão de 

dados para obter informações de variáveis monitoradas no fermentador (tais como: 

pH, temperatura, agitação) e para enviar informações de mudanças de parâmetros 

operacionais da unidade de controle do fermentador. 

 

2. Construção de curvas analíticas para algumas propriedades da fermentação 

alcoólica; tais como: concentração de substrato (Glicose), concentração de 

produtos (etanol e glicerol) e concentração de células (Saccharomyces cerevisiae); 

utilizando o NIR e outras técnicas analíticas, CLAE e DNS, para efeito de 

correlação e validação dos modelos de calibração. Além disso, estabelecer uma 

conexão do software do NIR com o programa computacional (PADF) 

desenvolvido para que as informações dos espectros possam ser transformadas em 

resultados das propriedades da fermentação através de cálculos usando os modelos 

de calibração. 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos e dois anexos. 

O primeiro capítulo consta de uma introdução geral sobre o tema de estudo. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica referente aos assuntos 

pertinentes ao entendimento do tema abordado neste trabalho. Sendo assim, neste capítulo são 

introduzidos os aspectos teóricos referentes à espectroscopia no infravermelho próximo, 

quimiometria e monitoramento em tempo real de processos biotecnológicos. 

No terceiro capítulo, encontra-se especificada a metodologia utilizada na parte 

experimental e computacional desenvolvida neste estudo, incluindo os procedimentos para os 

ensaios de fermentação, análise das amostras retiradas do meio de cultivo e implementação do 

programa computacional PADF para aquisição e controle do sistema. 

O quarto capítulo apresenta discussão e resultados obtidos neste estudo. 
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As conclusões do trabalho são apresentadas no capítulo cinco e o capítulo seis 

apresenta as referências bibliográficas citadas ao longo do corpo de texto desta presente 

dissertação de mestrado. 

Por fim são apresentados os anexos contendo dados experimentais que complementam 

os assuntos abordados neste trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

No presente capítulo, são apresentados os principais aspectos teóricos relacionados 

ao desenvolvimento deste trabalho, fundamentando-se em estudos da literatura que abordam 

o monitoramento de bioprocessos através da espectrometria no infravermelho próximo.  

2.1 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO OU NEAR-INFRARED 

SPECTROSCOPY (NIRS) 

2.1.1 HISTÓRICO DO INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

A região do infravermelho foi descoberta por Sir William Herschel, em 1800, durante 

um experimento que consistiu em fazer a luz solar atravessar um prisma com a finalidade de 

dispersá-la na direção de três termômetros. O cientista percebeu que a temperatura do 

termômetro situado logo após o espectro da luz visível era ainda maior do que a dos 

termômetros situados dentro do espectro da luz visível (Hindle, 2008). Hoje, é conhecido que 

o espectro do infravermelho subdivide-se em três regiões principais: a região do 

infravermelho próximo que está situada entre 13000 cm-1 e 4000 cm-1, a do infravermelho 

médio entre 4000 cm-1 e 200 cm-1 e a região do infravermelho distante entre 200 cm-1 e 10 

cm-1. 

Hindle (2008) relata que, durante as descobertas do que hoje é conhecido como 

padrões de absorção no espectro do infravermelho, observou-se inicialmente que dois 

compostos, mesmo apresentando os mesmos átomos, não apresentam o mesmo espectro, 

como no caso dos isômeros. Esta observação foi noticiada mostrando que os compostos com 

OH podem ser alcoóis ou fenóis e absorvem na região de 2,7µm do espectro. Atualmente, 

sabe-se que uma gama de grupamentos absorve em regiões específicas do espectro o que 

constitui a base dos métodos analíticos por espectrometria.  

Entre os anos de 1900 a 1950, vários pesquisadores ofereceram um avanço para o 

banco de dados de espectros de compostos orgânicos, atribuindo características dos espectros 

a certos grupos funcionais presentes nos compostos orgânicos (Hindle, 2008). 

Até os anos 1970 pouco havia sido publicado sobre a utilização do NIRS como 

método analítico, o que mudou consideravelmente desde esta data até hoje, pois o advento do 

computador e seu rápido avanço tecnológico possibilitaram a utilização desta ferramenta na 
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aquisição de dados e no controle dos espectrômetros facilitando a obtenção de modelos 

matemáticos de calibração e a análise dos espectros obtidos (Hindle, 2008). 

O desenvolvimento da Espectrometria no Infravermelho Próximo está intimamente 

ligado ao avanço tecnológico que o advento do computador trouxe, pois além de interagir com 

o equipamento, enviando e recebendo dados, é necessária a utilização do computador na 

interpretação dos espectros utilizando métodos matemáticos e estatísticos multivariáveis. 

2.1.2 NIRS – VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 A espectroscopia no infravermelho mede a quantidade de luz absorvida, refletida ou 

transmitida pela amostra num certo comprimento de onda. Na região do infravermelho 

próximo, existe pouca absorção de luz e, por esta razão, este método analítico não necessita 

de pré-tratamento das amostras (Figueiredo, 2008). Este fato tem feito desta técnica analítica 

uma alternativa rápida e versátil na medição de parâmetros importantes em processos 

químicos e biotecnológicos, aliado às vantagens de ser uma técnica analítica não destrutiva, 

não invasiva, de baixo custo, que permite a análise de parâmetros não químicos e que pode ser 

utilizada tanto com amostras na fase líquida, sólida (Nunes, 2008) e gás. 

 A espectrometria no infravermelho próximo, como em outros métodos analíticos, 

apresenta desvantagens; como a dificuldade de se interpretar os espectros obtidos na região do 

NIR, exigindo a utilização de métodos quimiométricos para modelar os dados e quantificar as 

propriedades de interesse (Nunes, 2008). A etapa de calibração torna-se bastante exigente 

devido à necessidade de se obter grandes quantidades de amostras para assegurar a 

variabilidade da matriz de amostras (Nunes, 2008; Carneiro, 2008). A maior desvantagem do 

método NIRS está fundamentada na baixa sensibilidade da espectroscopia no infravermelho 

próximo (Carneiro, 2008; Figueiredo, 2008) que acaba restringindo a aplicação do método a 

análises de constituintes em concentrações superiores a 0,1 % (Carneiro, 2008). 

2.1.3 NIRS – CONCEITOS BÁSICOS 

2.1.3.1 Princípios de vibração das moléculas 

 As moléculas estão constantemente vibrando, e a depender de quão grande seja a 

variação da distância internuclear entre os átomos presentes, podem ser utilizados modelos 

matemáticos diferentes entre si para explicar tal fenômeno. Moléculas que apresentam 

variação de distancia internuclear menor que 10% obedecem ao modelo do oscilador 
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harmônico enquanto moléculas que apresentem variações de distância internuclear maior que 

10% atendem com maior fidelidade ao modelo do oscilador não harmônico (Siesler, 2008). 

Para moléculas que obedecem ao modelo do oscilador harmônico, a energia 

vibracional pode adquirir apenas certos valores definidos que são dados pela Equação (1) 

(Blanco & Villarroya, 2002). 

1 h k
Ev n

2 2 m
 = + ⋅ ⋅  ⋅π 

 (1) 

sendo k a constante de força da ligação, h a constante de Planck, m a massa reduzida dos 

átomos envolvidos na ligação e n o número quântico vibracional, que pode assumir apenas 

valores inteiros (Siesler, 2008). 

Os níveis de energia descritos pela Equação (1) são equidistantes e a transição é 

permitida apenas entre níveis de energia consecutivos (Blanco & Villarroya, 2002) com 

n 1∆ = ± . 

O modelo do oscilador harmônico, no entanto, não pode ser utilizado para descrever o 

comportamento de moléculas com altas amplitudes de vibração, pois a sua formulação não 

leva em consideração a existência das forças de repulsão entre os átomos nem a possibilidade 

de dissociação das ligações (Siesler, 2008; Blanco et al., 2002). Sendo assim, surgiu a 

necessidade de modificar o modelo do oscilador harmônico com a finalidade de descrever 

também, o comportamento destas outras moléculas gerando o modelo do oscilador não 

harmônico. 

Para modelo do oscilador não harmônico, os níveis de energia não são considerados 

equidistantes e a transição pode ser feita entre níveis de energia que não são consecutivos 

gerando variações do número quântico vibracional diferente da unidade (Siesler, 2008).  

A energia de vibração para este modelo é descrita pela Equação (2), sendo  a 

constante de não harmonicidade. 

2

0 0

1 1
Ev h v n h v n

2 2
   = ⋅ ⋅ + − γ ⋅ ⋅ ⋅ +   
   

 (2)  

As transições que ocorrem entre níveis de energia que não são consecutivos, 

n 2, 3, 4,...∆ = ± ± ± , geram a absorção de bandas de energia que são denominadas de primeiro 
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“overtone”, segundo “overtone”, terceiro “overtone” e assim sucessivamente, estas bandas de 

energia absorvida aparecem entre a região de 780nm e 2000nm (Blanco & Villarroya, 2002). 

Quando duas ou mais vibrações fundamentais são excitadas simultaneamente ocorre o 

fenômeno da combinação de bandas de energia (Holmes, 2011). A combinação de bandas de 

energia, na região do infravermelho próximo, acontece na região entre 1900nm e 2500nm do 

espectro (Blanco & Villarroya, 2002). 

A intensidade das bandas de absorção de energia na região do infravermelho próximo 

depende da mudança do momento de dipolo e também da não-harmonicidade da ligação em 

estudo. O hidrogênio por ser um átomo leve, apresenta comportamento não harmônico 

bastante acentuado, portanto a maioria das bandas de absorção observadas na região do 

infravermelho próximo são referentes a moléculas que contem hidrogênio em sua composição 

efetuando ligações com outros átomos leves (Blanco & Villarroya, 2002) como no caso das 

ligações C-H, N-H, O-H (Scarff et al., 2006), inerentes aos compostos orgânicos presentes 

nos meios de fermentação e na própria composição dos microrganismos fermentadores. 

2.1.3.2 Princípios da espectroscopia no infravermelho próximo 

Todas as substâncias podem absorver energia radiante, mas nem todas as moléculas 

absorvem energia na região do infravermelho, pois para que este fenômeno ocorra é 

necessário que ocorra uma mudança na polaridade da molécula e, consequentemente, ocorra 

variação no momento de dipolo desta (Scarff et al., 2006).  

A absorção das radiações ultravioletas, visíveis e infravermelhas depende das 

estruturas das moléculas sendo característica para cada substância química. Na Figura 1 está 

representada a incidência de um feixe de uma radiação qualquer sobre uma dada amostra. A 

radiação chega à amostra com uma potência P0, enquanto parte desta intensidade é absorvida 

e o feixe de radiação que deixa a amostra possui uma potência P menor. 

 

Figura 1 - Feixe de radiação atravessando uma amostra. 

 P0 – Potência que incide na amostra. 

 P – Potência que deixa a amostra. 
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 b – Comprimento do caminho da amostra. 

As técnicas atuais de espectroscopia no infravermelho próximo são baseadas no 

seguinte procedimento: A energia emitida na região entre 700 nm e 2600 nm do espectro é 

difusamente refletida ou transmitida, ou ambos, pela amostra e é detectada utilizando um 

sensor apropriado.  

Quando a luz interage com a amostra, a quantidade de energia refletida ou transmitida 

que foi recebida pelo detector depende tanto das propriedades químicas do composto quanto 

das suas propriedades físicas e também de sua geometria óptica (Workman, 2008). É o caso, 

por exemplo, dos isômeros de um mesmo composto, que possuem rigorosamente os mesmos 

átomos, mas por possuírem geometrias diferentes apresentam também espectros diferentes. 

Este fato foi constatado por W. W. Conblentz, um dos primeiros pesquisadores a se interessar 

pelo estudo da espectroscopia (Hindle, 2008). 

Existem duas formas principais de aquisição de espectros na região do infravermelho 

próximo, transmitância e refletância (Scarff et al., 2006), quando a amostra a ser investigada 

apresenta poucas ou até nenhum tipo de material suspenso utiliza-se a técnica de 

transmitância e as medidas de absorção são feitas levando em consideração a transmitância da 

amostra investigada, de acordo com a Equação (3). 

1
A log

T
 =  
 

 (3) 

 

sendo A a absorbância e T a transmitância da amostra. Entretanto, para amostras com 

concentrações já consideráveis de materiais suspensos utiliza-se o método de espectroscopia 

por refletância que pode ser descrito pela Equação (4). 

1
A log

R
 =  
 

 (4) 

Os espectros obtidos na região do infravermelho próximo apresentam informações 

sobre as concentrações dos compostos químicos presentes nas amostras analisadas, mas 

diferente de outros métodos analíticos já bastante difundidos nos meios acadêmico e 

industrial, o NIRS não fornece diretamente a sua composição química.  

Enquanto na região do infravermelho médio as bandas de absorção são diretamente 

interpretadas devido à presença de picos específicos a cada substância química (Roggo et al., 
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2007) a informação analítica presente no espectro da região do infravermelho próximo é de 

difícil interpretação a olho nu, mas esta, pode ser extraída ao se utilizar algumas técnicas 

estatísticas de análise multivariada, fornecidas pela quimiometria,  que relacionam os 

espectros as propriedades químicas da amostra, tais como concentração de substrato e 

produtos, dos meios de fermentação (Blanco & Villaroya, 2002). 

 

2.1.4 QUIMIOMETRIA  

Wold (1995) definiu o termo “Quimiometria” como sendo “A arte de extrair 

informações químicas relevantes a partir de dados experimentais” e adicionou ainda que este 

ramo da química é bastante dependente do uso de diferentes modelos matemáticos; o que 

demanda conhecimentos nas áreas de estatística, análise numérica e matemática aplicada. 

A quimiometria, no Brasil, pode ser dividida em três grandes áreas: planejamento de 

otimização de experimentos, reconhecimento de padrões abrangendo métodos de análise 

exploratória e classificação, e calibração multivariada (Barros Neto et al., 2006; Ribeiro et al., 

2007). 

Devido ao surgimento e posterior popularização da quimiometria no Brasil, a 

utilização de planejamento experimental cresceu rapidamente nos mais diversos campos de 

pesquisa, em especial pode-se destacar a Química, Engenharia Química, Engenharia de 

Alimentos e na Biotecnologia (Barros Neto et al., 2006). 

O planejamento de experimentos consiste em uma série de testes os quais se realizam, 

propositadamente, alterações nas chamadas variáveis de entrada de um processo de modo a se 

poder observar e identificar as mudanças correspondentes na variável de resposta (Mendes, 

2008) e os planejamentos experimentais mais utilizados no Brasil são: planejamentos 

fatoriais, completos ou fracionários e os planejamentos compostos centrais (Barros Neto et 

al., 2006). 

Segundo Ribeiro et al. (2007) os métodos de Reconhecimento de Padrões, são 

utilizados para agrupar amostras em categorias segundo suas similaridades, e têm sido 

amplamente utilizados para identificação e qualificação de matéria prima, investigação de 

falhas de processo, monitoramento e controle de processos, avaliação de fontes de 

contaminação em estudos ambientais, e em estudos de formulação e avaliação sensorial de 

alimentos, bebidas e cosméticos.  
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Os métodos de reconhecimento de padrões possuem diferentes finalidades, dentre as 

quais, pode-se destacar a análise exploratória de dados, a classificação de amostras e a 

resolução de curvas (Barros Neto et al., 2006). 

A calibração multivariada pode ser entendida como sendo a relação entre as 

propriedades de medidas, como exemplo podem-se citar espectros obtidos na região do NIRS, 

e as concentrações de um analito em uma mistura ou meio de fermentação. A calibração 

multivariada é uma das mais bem sucedidas combinações de métodos estatísticos com dados 

químicos (Barros Neto et al., 2006). 

  

2.1.4.1 Análise Exploratória 

 

 Um conjunto de dados químicos é formado por certo número de objetos descritos por 

um determinado número de variáveis (Barros Neto et al., 2006) e os objetos químicos, no 

geral, são constituídos de espectros, cromatogramas, compostos ou amostras analíticas 

(Braga, 2009). 

 A análise exploratória é utilizada para determinar padrões de associação em um 

determinado conjunto de dados, e partir daí, é possível estabelecer relações entre objetos e 

variáveis, descobrir objetos anômalos (outliers) e agrupar objetos, onde o método de análise 

exploratória mais utilizada é o PCA (Barros Neto et al., 2006; Braga, 2009).  

 O PCA tem por objetivo reduzir a dimensão de um conjunto de dados preservando as 

informações (Barros Neto et al., 2006). Com este método é possível transformar dados 

complexos com a intenção de tornar perceptíveis as informações mais relevantes do conjunto 

de dados. Para isso, deve-se construir uma matriz dos dados originais, X ; sendo esta 

decomposta em duas outras matrizes menores – as matrizes de escores (T ) e de pesos (P ), 

além de uma matriz de resíduos (E ) que indica o que não foi modelado segundo a Equação 

(5) (Borin, 2003). 

X T P E= ⋅ +  (5) 

 

 A matriz X  é a matriz dos dados originais de m linhas (objetos) e n colunas 

(variáveis); T  é a matriz dos escores com m linhas e d colunas (componentes principais); P  é 
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matriz dos pesos com d linhas e n colunas e E  é a matriz de resíduos com m linhas e n 

colunas (Otto, 2007). 

 Os componentes principais são calculados a partir de combinações lineares das 

variáveis originais (Barros Neto et al., 2006) seguindo o critério de variância máxima (Borin, 

2003). A primeira componente principal, PC1, é a combinação linear de máxima variância 

(máxima informação); a segunda componente principal, PC2, também é a combinação linear 

de máxima variância, mas ortogonal a PC1; a terceira componente principal, PC3, também é a 

combinação linear de máxima variância e ortogonal a PC1e PC2 e assim por diante. Estes 

eixos são calculados em ordem decrescente de importância, sendo assim, em alguns casos as 

informações relevantes ficam contidas nos dois ou três primeiros componentes principais que 

podem então ser avaliados em busca de padrões (Barros Neto et al., 2006). 

2.1.4.2 Calibração Multivariada 

2.1.4.2.1 Pré-tratamento de Espectros 

 Os espectros colhidos na região do infravermelho próximo não contêm informações 

claras, desta forma, visando tornar perceptíveis as características inerentes aos espectros 

obtidos, é necessário dispor de pré-tratamentos matemáticos anteriormente a sua utilização na 

construção de modelos de calibração (Finn et al., 2006).   

 Alguns dos pré-tratamentos mais freqüentemente utilizados nos espectros da região do 

NIRS incluem primeira e segunda derivada (McClure, 1994), correção de dispersão 

multiplicativa, MSC – Multiplicative Scatter Correction (Geladi et al., 1985) e Variação 

normal padrão, SNV – Standard normal variate (Barnes et al., 1989). 

 Para processos fermentativos a segunda derivada desponta como um dos pré-

tratamentos mais utilizados, pois além de eliminar mudanças de linha de base, presente nos 

espectros colhidos durante ensaios de fermentação, também atua nos espectros ajudando a 

resolver a problemática de picos de absorção largos que se sobrepõem a picos de absorção 

menores (Finn et al., 2006) que na maioria das situações são estes que refletem a composição 

dos compostos de interesse.  

 Segundo Blanco et al. (2004), a primeira derivada corrige as mudanças de linha de 

base sendo capaz de expor as informações escondidas nos espectros de absorção colhidos 

durante ensaios de fermentação. 
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 Além dos pré-tratamentos utilizando derivadas, foi desenvolvido por Savistky & 

Golay (1964) um método matemático que é amplamente utilizado (Hongqiang & HongZhang, 

2008; Evans et al., 1993; Kim et al., 2006 ) para suavizar os espectros após o tratamento por 

procedimentos de primeira e ou segunda derivadas, o que torna os dados mais amigáveis para 

obtenção de modelos de calibração e posterior procedimento de validação. 

 O filtro derivativo de Norris (Norris derivative filter) é citado também como um filtro 

suavizador eficiente a ser utilizado nos espectros que passaram pelo pré-tratamento de 

primeira ou segunda derivada, pois também apresentam a capacidade de diminuir o ruído 

presente nestes dados (Jin & Chen, 2007; Lu et al., 2011). 

2.1.4.2.2 Métodos de Análise Multivariada 

Os principais tipos de métodos de análise para regressão de dados utilizados na análise 

multivariada dos espectros no infravermelho próximo são: Regressão linear (LR) e mínimos 

quadrados parciais (PLS) onde a regressão linear é mais utilizada para amostras com matrizes 

simples (poucos componentes) que são modeladas com um único comprimento de onda, 

regressão linear simples, ou com dois ou mais comprimentos de onda, regressão linear 

múltipla (Scarff et al., 2006). 

Os meios de fermentação por apresentarem uma grande variedade de componentes 

presentes em sua formulação podem ser caracterizados como amostras com matrizes 

complexas. Para amostras com estas características o método matemático dos mínimos 

quadrados parciais (PLS – Partial Least Squares) é o mais indicado, pois as bandas de 

absorção nesta região do espectro são largas e devido a isto, os picos de absorção dos 

compostos de interesse podem facilmente ser sobrepostos por picos de absorção de outros 

compostos presentes na amostra (Scarff et al., 2006). Para exemplificar pode-se citar a água, 

que está presente em grande quantidade nos meios de fermentação e absorve fortemente na 

região do infravermelho próximo. 

Crowley et al. (2005) utilizaram o método matemático PLS, Partial least squares, 

para construir curvas de calibração para o glicerol e o metanol resultantes da fermentação por 

Pichia pastoris na produção industrial de proteínas terapêuticas de mamíferos. Os modelos de 

calibração obtidos apresentaram R2 próximos da unidade sendo os valores 0,995 e 0,971 

referentes ao etanol e o metanol, respectivamente, e para a biomassa foi atingido um R2 de 

0,982. O modelo de calibração investigado para a biomassa foi o modelo de regressão linear. 



Revisão Bibliográfica 

Ruthinéia Jéssica Alves do Nascimento, Fevereiro de 2012 16 
 

Gonzáles-Sáiz et al. (2007) trabalharam com o monitoramento de fermentação 

alcoólica de suco de cebola utilizando o NIRS como sensor, desenvolvendo modelos de 

calibração para os mais diversos parâmetros do bioprocesso utilizando o método matemático 

PLS, Partial least squares. Na construção das curvas de calibração que tornou viável o 

monitoramento desta fermentação, foi utilizado o modelo matemático de análise multivariada, 

PLS, para fins de correlação. Foram construídos modelos de calibração para as concentrações 

de etanol, frutose, glicose, açúcares totais, biomassa e o pH do meio durante a fermentação, 

conseguindo correlações com R2 bastante satisfatórios sendo os valores 0,998, 0,983, 0,989, 

0,994, 0,982 e 0,974 para o etanol, frutose, glicose, açúcares totais, biomassa e pH, 

respectivamente. 

Navrátil et al. (2005) estudaram o cultivo de Vibrio cholerae em fermentação com 

modo de operação em batelada alimentada e promoveram o monitoramento in-line das 

concentrações de biomassa, glicose e acetato durante o decorrer do processo. Modelos de 

calibração foram desenvolvidos para os três parâmetros citados, utilizando o modelo 

matemático PLS com obtenção de bons índices de correlação para biomassa, em torno de 

0,995. Para os modelos de calibração para as concentrações de glicose e acetato os R2 não 

foram informados. 

Zhang et al. (2009) desenvolveram um método de quantificação baseado na 

espectroscopia no infravermelho próximo, onde as concentrações de etanol e de ácidos graxos 

voláteis oriundos de um biorreator para produção de hidrogênio foram quantificadas. Para fins 

de correlação foi utilizado o método de regressão, PLS, com a finalidade de construir modelos 

de calibração para as concentrações de etanol e de ácidos graxos voláteis presentes no 

efluente do biorreator. 

Analisando os estudos citados pode-se perceber a importância do método matemático 

dos mínimos quadrados parciais, PLS, para a construção de modelos de calibração, com altos 

índices de correlação, baseados na espectroscopia no infravermelho próximo. Nesta revisão 

são apresentados os dois métodos, mais indicados, de regressão multivariada e neste trabalho 

foi utilizado o método de regressão multivariada por mínimos quadrados parciais para fins de 

construção de modelos de calibração multivariada. 
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2.1.4.2.3 Regressão linear múltipla 

O método de regressão linear múltipla foi primeiramente apresentado por Stemberg et 

al. (1960) e, como o próprio nome sugere, busca estabelecer uma relação linear entre sinal e 

concentração de uma amostra aplicando o método dos mínimos quadrados (Nunes, 2008). 

O modelo MLR é obtido a partir de uma matriz X , de dimensão m x n, contendo os 

espectros e por um vetor Y , contendo as propriedades que se deseja mensurar, e cada variável 

dependente deY  é expressa como uma combinação linear das variáveis independentes da matriz 

X , segundo a Equação (6) (Nunes, 2008). 

Y X b= ⋅  (6) 

 O vetor b contém os coeficientes da regressão calculados utilizando o método dos 

mínimos quadrados parciais segundo a Equação (7), sendo TX  a matriz transposta de X  

(Nunes, 2008; Geladi & Kowalski, 1986). 

( ) 1T Tb X X X Y
−

= ⋅ ⋅ ⋅  (7) 

 A Equação (7) demonstra o principal problema enfrentado pelo método de regressão 

multilinear. A inversa de TX X⋅ pode não existir o que torna o método inadequado para este 

tipo de situação (Geladi & Kowalski, 1986). 

A concentração de novas amostras é calculada utilizando a Equação (6), sendo que o 

vetor Y , neste caso, refere-se às concentrações a serem preditas em novas amostras e a matriz 

X  contém os dados espectrais das novas amostras. 

2.1.4.2.4 Regressão multivariada por mínimos quadrados parciais - PLSR  

 A relação existente entre os espectros, das amostras, obtidos na região do NIR e a 

composição química destas não é relatada na literatura como uma “fórmula” já pronta. É 

necessário que seja desenvolvido um modelo matemático empírico (Liebmann et al., 2010) 

baseado em dados experimentais confiáveis analisados por métodos de referência consagrados 

no meio acadêmico, tais como: Cromatografia líquida de alta eficiência , Cromatografia 
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Gasosa e métodos espectrofotométricos na região do UV visível e na região do infravermelho 

médio. 

Devido à região do infravermelho próximo fornecer espectros com alto grau de picos 

sobrepostos, existe a necessidade de se utilizar modelos de calibração que sejam baseados em 

métodos de regressão multivariada (Liebmann et al., 2010) que utilizam diversos 

comprimentos de onda, para efeitos de correlação de dados. 

 A quimiometria oferece como ferramenta, técnicas matemáticas e estatísticas para a 

construção de modelos de calibração por regressão multivariada de dados experimentais 

(Wold, 1995). Uma das técnicas de regressão multivariada mais utilizada para efeitos de 

obtenção de modelos de calibração multivariada é a regressão por mínimos quadrados parciais 

ou regressão por projeção de estruturas latentes, PLSR – Partial Least Squares Regression ou 

Projection to latent structures (Naes et al., 2004). 

 O modelo de regressão PLS foi desenvolvido por volta de 1975, com a finalidade de 

modelar conjuntos de dados complexos, utilizando cadeias de matrizes ou blocos (y  e X ) 

(Wold et al., 2001), o que garante a utilização dos espectros medidos e das concentrações, 

simultaneamente na etapa de calibração (Carneiro, 2008). Esta técnica quimiométrica está 

baseada no método de análise exploratória PCA e utiliza os componentes principais para 

modelar os diferentes compostos e interferências nos dados da matriz X (Carneiro, 2008). 

 No método de regressão PLS as matrizes das variáveis independentes e das variáveis 

dependentes, X e Y , respectivamente, são representadas através da análise de componentes 

principais (Borin, 2003), como podemos observar nas Equações (8) e (9). 

 

X T P E= ⋅ +                    (8) 

 

Y U Q F= ⋅ +                                                                                                                      (9) 

 

 As matrizes X e Y  são as matriz dos dados originais de m linhas (objetos) e n colunas 

(variáveis); T e U  são as matrizes dos escores e Pe Q  são as matrizes dos pesos para X  e 

Y , respectivamente e E  e F são as matrizes de resíduos. 
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 A relação entre as matrizes X e Y pode ser feita ao se correlacionar as matrizes dos 

escores, T e U , obtendo-se uma relação linear entre os dois blocos de variáveis como 

representado nas Equações (10) e (11) (Geladi & Kowalski, 1986). 

 

U b T= ⋅
                    (10) 

t

t

U T
b

T T

⋅
=

⋅                    (11) 

 

 A relação entre os escores para cada um dos componentes gera uma relação linear que 

pode assumir a forma das Equações (12) e (13). O vetor y
)  é uma combinação linear , definida 

por uma série de coeficientes  de correlação 1r  a nr , conforme Equação (13) (Hongqiang & 

Hongzhang, 2008; Naes et al, 2004). 

 

t
0y r r x= + ⋅) $

                   (12) 

0 1 1 2 2 3 3 n ny r r x r x r x ... r x= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅)
 (13) 

 

Sendo que  representa os valores preditos calculados, pelo modelo, a partir de novos dados 

de absorbância do NIR, e os coeficientes r são os coeficientes de regressão, e os subscritos (i 

= 1, 2, 3, ... ,n) representam os comprimentos de onda utilizados no modelo de regressão 

(Hongqiang & Hongzhang, 2008). 

 A abordagem por projeção de estruturas latentes permite analisar grande quantidade de 

variáveis altamente correlacionadas entre si. As estruturas latentes, mais conhecidas como 

fatores, formam um grupo pequeno de novas variáveis (Blanco et al., 2008) formadas por 

combinação linear das variáveis originais que são utilizadas para modelar y, mas a equação 

final continua a usar as variáveis x iniciais, como descritos na Equação (7) (Liebmann et al., 

2010). Este tipo de procedimento permite analisar um ou mais compostos presentes em uma 

mistura, sem a necessidade de se conhecer todos os componentes presentes nesta amostra 

(Blanco et al., 2008). 
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 O número de fatores utilizados para a modelagem determina a complexidade do 

modelo. Um modelo muito complexo se adéqua muito bem ao conjunto de amostras utilizadas 

para calibração, mas leva a erros quando utilizado na medição de novas amostras (Liebmann 

et al., 2010), portanto deve-se sempre otimizar o número de fatores utilizados na construção 

dos modelos de calibração baseados nos modelos matemáticos de análise multivariada. 

2.1.5 NIRS - CALIBRAÇÃO  

A maioria das técnicas matemáticas utilizadas no desenvolvimento de modelos 

matemáticos de calibração são técnicas lineares, tais como: a regressão multilinear (MLR – 

Multi Linear Regression), regressão de componentes principais (PCR – Principal Component 

Regression) e regressão dos mínimos quadrados parciais (PLSR – Partial Least Squares 

Regression) (Pérez-Marín et al., 2007). 

As diversas técnicas matemáticas utilizadas na interpretação dos espectros são 

necessárias para a obtenção de modelos matemáticos de calibração, que tem por finalidade 

relacionar a concentração de um ou mais componentes da amostra com o espectro obtido 

(Blanco et al., 2005). 

No geral são necessárias medidas da absorbância em três a oito comprimentos de onda 

diferentes para determinar com segurança a concentração de um determinado constituinte. A 

obtenção do modelo matemático de calibração resulta em uma série de constantes inerentes ao 

modelo e que são distintas para cada produto e para cada constituinte. Testes estatísticos que 

já estão presentes no software dos equipamentos permitem ao usuário selecionar o melhor 

filtro ou combinação de comprimentos de onda para a calibração (Workman, 2008). 

Um dos pontos principais na utilização do infravermelho próximo como método 

analítico está na construção de curvas de calibração confiáveis e válidas, para tal, o intervalo 

de dados utilizado para a construção do modelo de calibração deve contemplar a maior 

variedade possível de concentrações do parâmetro em estudo (Scarff et al., 2006). 

No procedimento padrão de obtenção de modelos de calibração, os espectros coletados 

são correlacionados com medidas experimentais (off-line) de referência do sistema em estudo 

(Petersen et al., 2009) e a calibração é realizada seguindo alguns passos principais (Blanco & 

Villarroya, 2002): 
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1. Seleção do conjunto de amostras da calibração - o conjunto deve conter 

amostras com concentrações que cubram todo o intervalo no qual o parâmetro 

medido possa se apresentar. 

2. Determinação das concentrações das amostras - determinar a concentração das 

amostras utilizando um método analítico químico de referência. 

3. Aquisição dos espectros - fazer a aquisição dos espectros das amostras 

utilizando o espectrômetro no infravermelho próximo. 

4. Desenvolvimento do modelo matemático - de posse das concentrações medidas 

pelo método de referência e das informações obtidas do espectro, utiliza-se um 

método de regressão com a finalidade de relacionar a concentração com os 

espectros medidos. 

5. Validação do modelo matemático - utilização de testes estatísticos com a 

finalidade de determinar a eficácia do modelo matemático. 

6. Medição de concentrações de amostras desconhecidas ao modelo. 

Os cinco passos principais mostrados acima podem ser mais bem visualizados na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Procedimento de Calibração do NIRS, (Workman, 2008). 

O conjunto de dados global é dividido em dois outros, um conjunto dados de 

calibração e um conjunto de dados de validação. Para o primeiro são obtidos, o erro padrão de 

calibração (SEC – Standard error of calibration) e o erro quadrático médio de calibração 

(RMSEC – Root mean square error of calibration), e para o segundo são obtidos o erro padrão 

de predição (SEP – Standard Error of Prediction) e o erro quadrático médio de predição 

(RMSEP – Root mean square error of prediction). 
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A eficiência do NIRS na estimativa quantitativa de parâmetros depende de três fatores: 

método de referência utilizado, o conjunto de amostras utilizadas e do método de regressão 

utilizado. 

Após a obtenção do modelo matemático de calibração, deve-se realizar o teste de 

validação para avaliar a eficácia do modelo. É importante que a validação seja realizada com 

certa freqüência como mostra a Figura 3 (Workman, 2008). 

 

Obtenção do espectro do 

conjunto de amostras

Modelo matemático de 

calibração obtido.

Verificar se o 

modelo funciona 

para o conjunto 

de amostras de 

validação

Não

Verificar se o 

modelo funciona 

para a tomada 

de medidas

Sim

Continuar com a tomada de 

medidas.

Sim

Verificar se um 

ajuste corrige o 

modelo 

matemático.

Não

Sim

Adicionar os 

“outliers” ao 

conjunto de 

amostras de 

calibração.

Não

 

Figura 3 - Procedimento de Validação do NIRS, (Workman, 2008). 

Como comentado no subitem anterior, o modelo matemático utilizado na obtenção do 

modelo de calibração deve ser otimizado com a finalidade de obter melhor desempenho na 

predição da composição de novas amostras. Um dos métodos de otimização de modelo de 

calibração do NIRS mais utilizados ( Liebmann et al., 2010; Pohl & Senn, 2011; Hongqiang 

& Hongzhang, 2008; Ödman et al., 2009; Cozzolino et al., 2004) é o procedimento de 

validação cruzada (cross validation).   
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No procedimento de validação cruzada, o conjunto de dados é dividido em n 

subconjuntos. Um subconjunto é deixado de fora, conjunto de dados de validação, enquanto 

os outros subconjuntos são utilizados para construir o modelo de calibração e o subconjunto 

deixado de fora é então utilizado para avaliar a capacidade de predição do modelo construído, 

este procedimento é repetido até que cada um dos subconjuntos seja utilizado como conjunto 

de dados de validação (Liebmann et al., 2010), sendo então calculado o erro quadrático médio 

de validação cruzada, RMSECV – Root Mean Square Error of Cross-Validation, que funciona 

como mais uma ferramenta para determinar o desempenho do modelo de calibração criado 

(Hongqiang & Hongzhang, 2008). Para avaliar o desempenho do modelo em quantificar 

novas amostras, é utilizado o método de validação externa, onde amostras diferentes das 

presentes no conjunto de dados de calibração são utilizadas para avaliar a capacidade de 

predição do método desenvolvido, esses procedimentos foram utilizados por: Hongqiang & 

Hongzhang (2008); Sáiz-Abajo et al.. (2006) e Cozzolino et al. (2004). 

No procedimento de calibração e validação mostrado na Figura 4, o pré-tratamento dos 

espectros, a seleção de comprimento de onda, e o número de fatores do modelo de análise 

multivariada são selecionados segundo a minimização do erro quadrático médio de validação 

cruzada (Petersen et al., 2009). 

 

 

Figura 4 - Procedimento padrão de calibração e validação de modelos NIRS (Petersen et al.., 
2009). 
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O procedimento de calibração e validação do modelo para a utilização do NIRS foi 

descrito neste subitem que pode ser mais bem visualizado a partir da Figura 4, mostra o passo 

a ser seguido para a obtenção de um modelo de calibração robusto e otimizado que possa ser 

utilizado para fins de monitoramento de um processo químico ou biotecnológico. 

2.2 BIOPROCESSOS 

2.2.1 CINÉTICA DE PROCESSOS FERMENTATIVOS 

O estudo cinético de um processo fermentativo está ligado ao acompanhamento dos 

valores das concentrações de células, substrato e produtos. Quando este acompanhamento é 

realizado ao longo do tempo pode-se traçar as curvas de ajuste que caracterizam o 

bioprocesso, como exemplificado na Figura 5. Para o estudo cinético, no geral, escolhe-se o 

produto de interesse econômico e o substrato limitante. 

 

Figura 5 – Curvas de ajuste para uma cinética de fermentação idealizada. X, P e S referem-se 
às concentrações de células, produto e substrato, respectivamente (Hiss, 2007).  

A cinética de uma fermentação possibilita comparar quantitativamente diferentes 

condições de cultivo através de variáveis como: as velocidades de transformação e os fatores 

de conversão, obtidos a partir das curvas de ajuste do bioprocesso.  

As velocidades de transformação são expressas pelas Equações (14), (15) e (16), para 

reprodução de microorganismos, consumo de substrato e formação de produtos, 

respectivamente (Hiss, 2007). 

X

dX
r

dt
=                                                                                                                         (14) 
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S

dS
r

dt
=                                                                                                                           (15) 

P

dP
r

dt
=                                                                                                                          (16) 

 Os valores de X, P e S podem ser relacionados entre si através dos fatores conversão 

definidos pelas Equações (17), (18) e (19) para um determinado instante t de fermentação 

onde o índice “0” indica a concentração inicial para cada parâmetro (Hiss, 2007). 

0
/

0
X S

X X
Y

S S

−=
−

                                                                                                                (17) 

0
/

0
X P

X X
Y

P P

−=
−

                                                                                                                 (18) 

0
/

0
P S

P P
Y

S S

−=
−

                                                                                                                     (19) 

 Com relação a concentração de células a curva de crescimento dos microorganismo 

apresenta comportamento semelhante ao indicado na Figura 6, apresentando sete etapas 

distintas. 

 

Figura 6 – Curva de crescimento típica de um microorganismo em cultivo descontínuo 
(Guerra & Nodari). 
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A etapa inicial é denominada de fase “lag”, que se segue logo após a inoculação do 

meio com o microorganismo. Apresenta-se como um período de adaptação onde a célula 

sintetiza as enzimas necessárias ao metabolismo dos componentes presentes no meio. 

Na fase 2 ocorre o período de transição em que se observa o início da reprodução dos 

microorganismos. A fase 3 é denominada de fase logarítmica ou exponencial onde a 

velocidade específica de crescimento é constante e máxima, e equivale a etapa “cres exp” na 

Figura 6. 

A fase 4 é a fase linear de crescimento e apresenta velocidade de reprodução constante 

dos microorganismos. Na fase 5 ocorre a desaceleração do crescimento microbiano devido ao 

esgotamento dos componentes do meios de cultura e aumento da concentração de metabólitos 

inibidores do crescimento. 

A fase 6 é denominada de fase estacionária, pois a concentração de células atinge seu 

valor máximo e constante. Na última fase ocorre o declínio, ou seja, as células começam a 

morrer e a concentração celular decai a uma velocidade maior que a velocidade de produção 

de novas células indicando o final do processo de fermentação.  

2.2.2 BIORREATORES 

Os biorreatores são aqueles nos quais ocorre uma série de reações químicas catalisadas 

pelos chamados biocatalisadores, que podem ser enzimas ou células vivas microbianas, 

animais ou vegetais sendo subdivididos em dois grandes grupos: reatores enzimáticos (onde o 

biocatalisador é uma enzima) e os biorreatores (onde o biocatalisador é uma célula viva) 

(Schmidell & Facciotti, 2007). Dentre os biorreatores com células vivas os mais conhecidos 

são os reatores com microorganismos que são utilizados na obtenção de inúmeros produtos. 

As características dos biorreatores podem diferir bastante dependendo do 

microrganismo que está sendo utilizado como agente transformador. Mais comumente, nota-

se uma grande variação nos fenômenos de transporte observados, quando são comparados os 

reatores operados com organismos unicelulares, bactérias e leveduras, e aqueles operados com 

fungos filamentosos (Schmidell & Facciotti, 2007). 

Os biorreatores que empregam células animais ou células vegetais possuem 

particularidades que devem ser levadas em consideração, pois estas apresentam características 

diferentes em relação às células microbianas, destacando-se a alta sensibilidade ao 

cisalhamento o que em casos extremos conduz à necessidade de se utilizar biorreatores não-

convencionais (Schmidell & Facciotti, 2007). 
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Os biorreatores são comumente classificados quanto ao tipo de biocatalisador, quanto 

à configuração do biocatalisador e quanto à forma de agitação (Tabela 1). 

Dentre os biorreatores, os mais amplamente utilizados na indústria são os com 

agitação mecânica, já que os biocatalisadores mais empregados são os microorganismos 

unicelulares que não apresentam grande sensibilidade ao cisalhamento, que é o caso das 

células animais e vegetais para as quais se utilizam reatores agitados pneumaticamente, pois 

resultam em menores tensões de cisalhamento. 

Tabela 1 – Classificação dos biorreatores. 

Classificação dos Bioreatores 

Reatores em fase aquosa Reatores em fase não-aquosa 

Células/enzimas livres: 

• Reatores agitados mecanicamente. 

• Reatores agitados pneumaticamente - 

Coluna de bolhas e Reatores “air-lift”. 

• Reatores de fluxo pistonado. 

Células/enzimas imobilizadas em suportes: 

• Reatores com leito fixo. 

• Reatores com leito fluidizado. 

Células/enzimas confinadas entre membranas: 

• Reatores com membranas planas. 

• Reatores de fibra oca. 

• Reatores estáticos – reatores 

com bandejas. 

• Reatores com agitação – tambor 

rotativo. 

• Reatores com leito fixo. 

• Reatores com leito fluidizado 

gás-sólido. 

Nos reatores de fluxo pistonado (“plug flow”), o inóculo e o meio de cultura são 

misturados na entrada do sistema, sendo que idealmente a cultura flui com uma velocidade 

constante, sem ocorrer mistura longitudinal. Porém, existe uma variação na concentração de 

nutrientes e das células ao longo do comprimento axial do reator (Schmidell & Facciotti, 

2007). 

Os biorreatores com células imobilizadas são utilizados para manter alta concentração 

celular e, desta forma, alcançar uma elevada taxa de produtividade do processo (Schmidell & 

Facciotti, 2007). 

No que se refere à mobilidade dos biocatalisadores empregados, existem os reatores de 

leito fixo (onde as células e ou as enzimas não podem se movimentar) e os reatores de leito 



Revisão Bibliográfica 

Ruthinéia Jéssica Alves do Nascimento, Fevereiro de 2012 29 
 

fluidizado (onde ocorre intensa movimentação dos biocatalisadores devido à injeção de um 

fluido) (Schmidell & Facciotti, 2007). 

Adicionalmente, existem ainda os biorreatores não aquosos, que são utilizados em 

fermentações semi-sólidas caracterizadas pela ausência de “água livre” (Schmidell & 

Facciotti, 2007). 

2.2.3 PROCESSOS FERMENTATIVOS – FORMAS DE OPERAÇÃO 

Os processos fermentativos podem ser conduzidos de várias formas dependendo do 

microorganismo, do meio de cultivo e dos objetivos específicos do processo, tendo-se quatro 

modos principais de operação: descontínuo, descontínuo alimentado, semicontínuo e 

contínuo. 

O processo descontínuo é conduzido quando, no instante inicial, uma solução nutriente 

esterilizada no reator é inoculada com os microrganismos e incubada, de modo a permitir que 

a fermentação ocorra sob condições controladas. No decorrer do processo, nada é adicionado 

ou retirado, exceto: oxigênio (quando o processo é aeróbico), antiespumante e ácido ou base 

para controlar o pH (Carvalho & Sato, 2007). Este modo de operação é utilizado quando se 

tem problema de manutenção das condições de assepsia, já que ao final de cada batelada um 

novo meio de cultura é esterilizado junto com o fermentador e é inoculado com novos 

microrganismos, diminuindo as chances de ocorrer contaminação (Carvalho & Sato, 2007).  

O processo descontínuo alimentado é aplicado nos reatores batelada alimentada e é 

definido como sendo uma técnica em processos microbianos onde um ou mais nutrientes são 

adicionados ao reator durante o cultivo e os produtos são mantidos até o final da fermentação 

(Carvalho & Sato, 2007; Schmidell & Facciotti, 2007 ). 

O processo semicontínuo é aquele onde, uma vez dentro do reator, o inóculo e o meio 

de fermentação passam por uma seqüência de três etapas características: (i) espera-se o 

término da fermentação; (ii) retira-se parte do meio fermentado, mantendo-se no reator o 

restante do mosto fermentado; (iii) adiciona-se ao reator um volume de meio de fermentação 

igual ao volume de meio fermentado retirado. Neste tipo de operação, o mosto fermentado 

que segue dentro do biorreator funciona como inóculo para o novo meio de fermentação que é 

adicionado ao sistema (Borzani, 2007). 

O processo contínuo de fermentação é caracterizado por possuir uma alimentação 

contínua e constante de meio de cultura previamente esterilizado, sendo o volume de reação 
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mantido constante através da retirada contínua de caldo fermentado. No modo de operação 

contínuo é possível fazer reciclo de células e, no caso de uma série de biorreatores, o reciclo 

pode ser feito com o retorno de microorganismos para qualquer um dos biorreatores da série 

(Facciotti, 2007). 

Neste trabalho optou-se por utilizar o meio de operação descontínuo devido a 

dificuldades de manutenção da esterilidade do biorreator nas outras formas de operação 

disponíveis.  

2.3 MONITORAMENTO DE PROCESSOS FERMENTATIVOS 

A obtenção de dados que caracterizem a evolução no tempo das reações biológicas é 

imprescindível para o entendimento dos bioprocessos bem como para a implantação de 

sistemas de controle eficientes. Sendo assim, compreende-se que existe a necessidade da 

utilização ou desenvolvimento de métodos analíticos que sejam capazes de fornecer medidas 

em linha das principais variáveis do processo. A falta de sensores em linha é uma das 

principais limitações ao controle de processos fermentativos e ainda hoje são poucos os 

sensores in situ, esterilizáveis e que fornecem medidas sem atrasos significativos (Barral & 

Pereiralima, 2007). 

As principais variáveis que regem os processos fermentativos e que necessitam de 

monitoramento em tempo real são: 

 

1. Temperatura - é de fácil monitoramento em linha e, em geral, é a variável 

mais freqüentemente medida em razão da correlação com o crescimento 

microbiano. 

2. Pressão - é de fácil monitoramento em linha e apresenta influência na 

solubilidade dos gases no meio de fermentação, afetando indiretamente o 

metabolismo dos microorganismos. 

3. Vazão de Gás - é de fácil monitoramento em linha e necessária para 

quantificar o ar fornecido ao fermentador, controlar o O2 dissolvido no meio e 

quantificar o consumo de O2 e produção de CO2 na fermentação. Tais 

parâmetros apresentam correlações diretas com o crescimento celular. 
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4. Vazão de Líquido – é de fácil monitoramento em linha e são importantes para 

quantificar a adição de nutrientes e soluções utilizadas no controle do pH, 

permitindo a manutenção do processo fermentativo. 

5. Velocidade de Agitação – é de fácil monitoramento em linha, sendo o seu 

controle importante para manter o meio em condições adequadas de mistura 

perfeita e homogeneidade do oxigênio dissolvido. 

6. Espuma – com a agitação e aeração dos fermentadores ocorre a dispersão da 

fase gasosa no meio de cultura, formando-se espuma. A depender da intensidade 

do fenômeno, podem ocorrer distúrbios significativos no processo. Portanto, o 

monitoramento e controle de espuma são fundamentais nos biorreatores. 

7. pH – é de fácil monitoramento em linha e deve ser controlado nos processos 

biotecnológicos, pois afetam a atividade enzimática e o metabolismo dos 

microrganismos. 

8. Oxigênio dissolvido (pO2) – é de fácil monitoramento em linha, sendo o 

controle de fornecimento de oxigênio ao meio de cultura fundamental para evitar 

limitações e manter o desenvolvimento dos processos fermentativos. 

9. Biomassa – é uma medida extremamente importante para os processos 

fermentativos, pois a sua concentração está relacionada às velocidades de 

crescimento das células e formação do produto. Em geral, a biomassa é uma 

medida realizada de forma off-line. 

10.  Substrato e Produtos na fase líquida – a determinação da concentração de 

substrato e de produtos na fase líquida é de fundamental importância, pois é uma 

medida direta da eficiência do processo. Em geral, o monitoramento destes 

compostos é feito de forma off-line, utilizando-se técnicas analíticas como 

cromatografia líquida ou gasosa, espectrofotometria por UV, etc. 

As variáveis citadas anteriormente são importantes durante o decorrer das 

fermentações, mas nem todas possuem monitoramento em tempo real. As variáveis 

monitoradas nos fermentadores comerciais são: pH, temperatura, aeração, agitação e 

concentração de oxigênio dissolvido (Liu et al., 2001; Fayolle et al., 2000). Desta forma 

pode-se perceber que parâmetros importantes, para as fermentações e bioprocessos em geral, 

como concentração de substrato, produtos e biomassa não são monitoradas nos fermentadores 
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comerciais, o que torna a pesquisa por métodos analíticos capazes de tal façanha ainda mais 

necessária. 

O desenvolvimento de um sistema completo de monitoramento e controle é de grande 

importância para os bioprocessos (Liu et al., 2001), pois desta forma garante-se o bom 

desenvolvimento dos microorganismos promotores da transformação de substrato em produto, 

bem como, pode-se quantificar concentração de substrato, produtos, subprodutos e biomassa 

em tempo real. 

2.4 MONITORAMENTO DE PROCESSOS FERMENTATIVOS COM A UTILIZAÇÃO DO 

NIRS. 

O monitoramento de parâmetros importantes de uma fermentação, tais como: 

concentração de biomassa, substrato e produtos, é feito de forma off-line utilizando-se 

métodos analíticos tradicionais que demandam tempo para sua execução e obtenção de 

resultados. Em geral, as amostras precisam passar por pré-tratamento antes de serem 

analisadas, necessitando de profissionais especializados para a realização das medidas bem 

como do uso de reagentes químicos que aumentam significativamente o custo do 

monitoramento. 

Desta forma, o desenvolvimento de métodos analíticos que permitam a análise dos 

meios fermentativos em tempo real é de fundamental importância para os processos 

biotecnológicos. A utilização da espectrometria no infravermelho próximo desponta como 

uma técnica analítica poderosa por conseguir analisar vários parâmetros simultaneamente sem 

a necessidade de pré-tratamento das amostras (Finn et al., 2006), podendo ser utilizada no 

monitoramento em tempo real por uma sonda conectada diretamente ao processo através de 

um feixe de fibra óptica (Hongqiang & Hongzhang, 2008), obtendo-se respostas de forma 

rápida e segura. 

Os instrumentos de infravermelho próximo apresentam três maneiras principais de 

obtenção de espectros ilustrada na Figura 7: medidas off-line, at-line e on-line (Scarff et al., 

2006). 
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Figura 7 - Esquema de modos de tomada de medidas do NIRS (Scarff et al., 2006). 

 

Nas medidas off-line as amostras são retiradas do biorreator e são analisadas com 

horas de defasagem entre a retirada das amostras e a realização das análises. 

Nas medidas at-line as amostras são analisadas rapidamente após a retirada da amostra 

do bioreator (Petersen et al., 2009) configurando uma análise off-line de maior rapidez. 

As medidas on-line são realizadas em tempo real sem a necessidade de amostragem 

manual. A tomada de medidas desta forma pode ser dividida em dois tipos principais, ex-situ 

e in-situ (Petersen et al., 2009), a depender do modo de disposição do sensor utilizado para 

realizar as análises. A Figura 8 ilustra formas de medidas on-line com o NIRS. 

 

 

Figura 8 - Tomada de medidas on-line com o NIRS (Petersen et al., 2009). 

As análises in-situ, ou in-line, são feitas com o sensor imerso no meio de fermentação 

presente no bioreator e este se liga ao NIRS através de um cabo de fibra ótica. Neste tipo de 

análise pode-se utilizar o método de transflectância. Os sensores de transflectância combinam 
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a transmissão e a reflexão da radiação do NIR. Primeiramente a radiação é transmitida através 

da amostra, logo após é refletida em um espelho e volta através da amostra até atingir o 

detector do sensor do espectrofotômetro (Liebmann et al, 2010). 

Nas análises ex-situ o sensor encontra-se fisicamente fora do biorreator, e a tomada de 

medidas, usualmente, é feita através da parede de vidro do fermentador ou até mesmo através 

de uma conexão que faz com que o meio de cultivo do biorreator flua até o NIRS e deste de 

volta ao fermentador. 

Em muitos processos industriais, o modo convencional de análise off-line é realizado 

após o final da fermentação, com defasagem de horas e até mesmo de dias, mas o modo de 

análise at-line já demonstra uma melhoria, pois as medidas são realizadas com apenas alguns 

minutos de retardo (Arnold et al., 2002). Entretanto, a metodologia de análise ideal, é a 

abordagem com tomada de medidas on-line e de preferência in-situ, pois só assim é possível 

determinar dos compostos presentes nos meios de fermentação, em tempo real (Petersen et 

al., 2009). 

O NIRS como método analítico vem sendo bastante utilizado na agricultura e nas 

indústrias alimentícia, petroquímica, farmacêutica, têxtil e de polímeros (Blanco & Villaroya, 

2002). 

No campo da biotecnologia, o monitoramento de fermentações vem sendo pesquisado 

nos últimos anos com a finalidade de tornar o NIRS um método analítico viável e amplamente 

utilizado nos laboratórios e nas indústrias, pois apresenta crescente potencial para o 

monitoramento de processos biológicos complexos (Scarff et al., 2006). 

Liu et al. (2001) estudaram o monitoramento em tempo real bem como o controle de 

fermentação alcoólica por Zymomonas mobilis utilizando métodos químicos tradicionais 

(CLAE), neste trabalho, os autores desenvolveram um sistema de aquisição, monitoramento e 

controle para o processo fermentativo em estudo utilizando linguagem de programação visual 

basic, o que já demonstra a importância deste tópico. 

Existem diversos estudos sobre a utilização do NIRS como método analítico com 

utilização apenas na medição de parâmetros das fermentações. Yano et al. (1997) utilizaram o 

NIRS para quantificar a concentração de etanol e ácido acético no meio de cultivo durante a 

fermentação de vinagre de arroz obtendo índices de correlação iguais a 0,999 e 0,989 para o 

etanol e ácido acético, respectivamente sendo as faixas de concentração avaliadas de 5,7 a 

34,8 g.L-1 para o etanol e 66.9 a 109 g.L-1 para o ácido acético. Hall et al. (1996) estudaram a 
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determinação das concentrações de biomassa e de produtos (acetato, amônia e glicerol) em 

uma fermentação industrial por Escherichia coli obtendo valores de índices de correlação e de 

SEC de 0,993 e 1,2 g.L-1 para biomassa, 0,991 e 1,2 g.L-1 para acetato, 0,996 e 13 mmol.L-1 

para amônia e 0,945 e 1,1 g.L-1 para o glicerol, respectivamente.  

Blanco et al. (2004), Finn et al. (2006) e Liebmann et al. (2010) utilizaram o NIRS 

com a finalidade de promover o monitoramento de fermentações na produção de bioetanol. 

Os parâmetros medidos foram concentração de substrato, concentração de produtos e 

subprodutos e concentração de células. 

Blanco et al. (2004) avaliaram os parâmetros concentração de etanol, glicerol, glicose, 

ácido acético e concentração de células e Finn et al. (2006) avaliaram as concentrações de 

etanol, glicose, células e concentração total de proteínas intracelulares sendo as medidas 

realizadas de maneira off-line. 

Liebmann et al. (2010) utilizaram o sobrenadante proveniente da degradação do amido 

presente em grãos de trigo, centeio e milho como meio de fermentação e avaliaram com a 

utilização do NIRS as concentrações de glicose, etanol, glicerol, ácido lático, ácido acético, 

frutose, maltose e arabinose.  

Blanco et al. (2000) estudaram o monitoramento on-line da hidrólise enzimática de 

dextrina e amido de milho com a finalidade de acompanhar a evolução do processo 

determinando as concentrações de dextrose, dextrina, glicose, maltose e polissacarídeos 

formados. 

Arnold et al. (2002) estudaram a utilização do NIRS como uma ferramenta de 

monitoramento da biomassa em uma fermentação industrial por Escherichia coli, do tipo 

batelada alimentada e foram feitas medidas de duas formas diferentes: at-line e in-situ. Foram 

obtidos índices de correlação e SEC de 0,98 e 0,86 g.L-1 para a biomassa com medidas feitas 

at-line, para medidas in-situ os índices de correlação e SEC para a biomassa foram de 0,98 e 

0,66 g.L-1 respectivamente. 

Petiot et al. (2010) avaliaram o monitoramento in-situ com a utilização do NIRS, de 

dois compostos, glicose e lactato, presentes na fermentação com células animais obtendo 

valores de índices de correlação e SEC de 0,95 e 0,30 g.L-1 para a glicose e 0,94 e 0,21 g.L-1 

para o lactato respectivamente e este foi o primeiro artigo que tratou sobre o monitoramento 

in situ de compostos importantes em um bioprocesso utilizando células animais. 
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Arnold et al. (2000) avaliaram a utilização do NIRS no monitoramento de um 

bioprocesso submerso de bactérias filamentosas. Foram quantificadas as concentrações de 

metil oleato, glicose, glutamato e amônio e as medidas foram feitas at-line. 

O monitoramento com a utilização do NIRS produz uma grande quantidade de dados 

que podem ser utilizados para os mais diversos propósitos. Dessa forma, se medidas em 

tempo real estão disponíveis, é possível acoplar o instrumento a uma unidade de controle 

promovendo a automação do bioprocesso (Petersen et al., 2009). 

O NIRS apresenta grande potencial para o monitoramento de processos 

biotecnológicos, mas este ainda não chegou a ser totalmente explorado, possivelmente devido 

à falta de experiência neste campo e também ao caráter secundário desta técnica analítica 

(Scarff et al., 2006). Entretanto, ao longo desta última década o NIRS foi aplicado a processos 

biotecnológicos de diferentes complexidades apresentando diversos graus de sucesso (Scarff 

et al., 2006; Petersen et al., 2009) o que demonstra a importância desta técnica para o 

desenvolvimento do monitoramento em tempo real dos processos biotecnológicos bem como 

a sua utilização para fins de controle dos bioprocessos. 

2.5 DESAFIOS NO MONITORAMENTO DE PROCESSOS FERMENTATIVOS COM 

UTILIZAÇÃO DO NIRS. 

 A espectroscopia no infravermelho próximo se apresenta como um método analítico 

inovador, mas possui alguns desafios que devem ser levados em consideração quando a 

obtenção de modelos quimiométricos é realizada e, posteriormente, o monitoramento é 

implantado. 

 Algumas características dos processos fermentativos podem ajudar ou atrapalhar a 

implantação do método analítico baseado na espectroscopia no infravermelho próximo, pois 

as condições de operação do biorreator e até a natureza do agente transformador pode 

interferir na tomada dos espectros do meio de fermentação, são eles: 

a) Influência do microrganismo produtor. 

 Para os processos fermentativos, as transformações de um composto 

químico em outro são realizadas por microrganismos que podem ser bactérias, 

fungos, células animais ou vegetais. Nas fermentações é o microrganismo que 

impõe as condições de operação dos bioreatores e influenciam na complexidade 

do meio a ser analisado, pois a concentração de células e a sua morfologia 
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influenciam na viscosidade e nas propriedades de dispersão da luz no meio 

(Petersen et al., 2009). 

b) Influência das condições hidrodinâmicas – Agitação e Aeração. 

As variações nas condições hidrodinâmicas dos ensaios de fermentação 

podem dificultar a aquisição dos espectros na região do infravermelho próximo, 

pois quanto maior a agitação ou a aeração maior será a dispersão da luz 

(Tamburini et al., 2003). 

c) Influência da temperatura. 

As mudanças de temperatura afetam a densidade, a viscosidade do meio e 

a intensidade das vibrações das ligações intramoleculares e intermoleculares, 

sendo assim, os espectros de uma amostra serão influenciadas pelas possíveis 

variações de temperatura que venham a ocorrer (Cozzolino et al., 2007). 

 Os três fatores citados anteriormente são parâmetros importantes para os 

processos fermentativos bem como para as técnicas estatísticas de análise multivariada, 

pois variações significativas, em qualquer um destes fatores, ocasionam grandes 

mudanças nos espectros obtidos. Portanto, ao se promover ensaios de fermentação com o 

objetivo de construir modelos de calibração deve-se manter as condições de realização 

dos ensaios, o mais próximo possível do valor estipulado.   

Em resumo, observou-se durante a revisão bibliográfica que a técnica quimiométrica 

baseada no NIRS já está bem consolidada em algumas áreas da ciência (agrícola, 

farmacêutica, petroquímica), mas em outras a sua aplicação ainda desponta como inovação 

como na área da biotecnologia. Deste modo, este capítulo teve por objetivo principal mostrar 

o grande potencial da técnica quimiométrica com a utilização do NIRS para o monitoramento 

de processos biotecnológicos. 
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3. M ATERIAL E M ÉTODOS 
Neste capítulo são apresentados os materiais utilizados durante o desenvolvimento 

deste trabalho bem como a metodologia experimental utilizada para o desenvolvimento da 

técnica analítica baseada na espectrometria no infravermelho próximo, NIRS. Destaca-se 

também a metodologia computacional utilizada para o desenvolvimento do software PADF 

de aquisição de dados do fermentador. 

 

3.1 MATERIAL E METODOLOGIA COMPUTACIONAL 

3.1.1 INSTRUMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE DADOS. 

Para a implementação da aquisição de dados do biorreator utilizou-se uma placa de 

aquisição de dados (modelo Moxa/CP-132ULV2) instalada em um computador com o intuito 

de estabelecer comunicação com o biorreator. Um cabo foi confeccionado com conectores 

tipo DB-9 para estabelecer a conexão eletrônica entre a placa de aquisição e a unidade de 

controle do biorreator. Adicionalmente, um programa computacional de aquisição e registro 

de dados para fins de monitoramento da fermentação foi desenvolvido em linguagem Fortran 

90, utilizando-se o compilador Microsoft Visual Studio 2008/ Intel Visual Fortran. 

3.1.2 METODOLOGIA COMPUTACIONAL 

3.1.2.1 INSTRUMENTAÇÃO 

O fermentador utilizado neste trabalho está equipado com uma unidade de aquisição 

de dados e controle, que disponibiliza através de uma porta de comunicação RS-422 as 

informações de todos os sensores conectados, sendo: (i) termopar para medidas de 

temperatura; (ii) sonda de pH; (iii) rotação do sistema de agitação; (iv) sonda de oxigênio 

dissolvido; (v) nível de espuma; (vi) vazão de ar. Além disso, a unidade possui um sistema de 

controle que permite atuar: na rotação da agitação; na abertura da válvula de controle 

reguladora da entrada de oxigênio e em bombas peristálticas utilizadas para adicionar 

substancias tais como ácido, base, antiespumante e inóculo, ao biorreator.  

O biorreator BIOSTAT B® foi conectado a um computador anfitrião através da 

interface serial integrada RS-422 (Manual de operação BIOSTAT B®). No Computador foi 

instalada uma placa para comunicação de dados modelo Moxa/CP-132ULV2 e a conexão da 

placa com o fermentador foi feita com a utilização de um cabo conector construído 
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exclusivamente para este fim. O cabo foi confeccionado utilizando-se um cabo de rede e dois 

conectores de 9 pinos, um “conector macho” (Biorreator) e um “conector fêmea” (Placa). A 

descrição da ligação dos fios a cada uma dos conectores se encontra na Figura 9 e na Tabela 

2. 

Tabela 2 – Descrição da disposição dos pinos da Placa CP – 132 e do Biorreator. 

 

 

Figura 9– Disposição dos fios no cabo de transmissão de dados entre o biorreator e a placa de 
aquisição de dados. 

3.1.2.2 CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DO BIORREATOR 

A unidade de controle do biorreator BIOSTAT B® (B. Braun Biotech International) 

deve ser configurada antes da sua conexão ao computador anfitrião. Para tal deve-se navegar 

até o menu MAINTENANCE no display da unidade de controle do fermentador, escolher a 

opção HOST e configurar os seguintes parâmetros: ADR = 2, SPEED = 9600 baud, DATA = 7 

bit, STOP = 1 bit e PARTY = even. 

Placa CP - 132 Biorreator BIOSTAT B® 

Pino Descrição Pino  Descrição 

1 Tx ( - ) 1  

2 Tx ( + ) 2 GND 

3 Rx (+) 3 Tx ( - ) 

4 Rx ( - ) 4 Rx ( - ) 

5 GND 5  

6  6  

7  7  

8  8 Tx ( + ) 

9  9 Rx (+) 
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3.1.2.3 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DO FERMENTADOR - PADF. 

O programa computacional, PADF – Programa de Aquisição de Dados do 

Fermentador foi desenvolvido em linguagem de programação FORTRAN 90 visando 

estabelecer a comunicação entre o computador e o biorreator. A programação com a 

linguagem FORTRAN 90 foi implementada no compilador Intel Visual Fortran/Microsoft 

Visual Studio 2008. 

O desenvolvimento do PADF foi feito em camadas, pois as janelas foram sendo 

desenvolvidas à medida que surgia a necessidade de sua utilização. Existe uma janela 

principal a partir da qual as outras janelas foram criadas como janelas filhas e códigos de 

programação foram desenvolvidos com o objetivo de controlar o funcionamento de cada uma 

delas. 

Para que ocorra a transmissão de dados entre o biorreator e o computador anfitrião 

deve-se habilitar o botão REMOTE no display da unidade de controle do biorreator. A troca 

de informações entre o PADF e a unidade de controle do biorreator foi feita segundo o 

protocolo de comunicação descrito em Guthof (2003). Este protocolo está baseado no sistema 

ASCII, que é uma codificação de caracteres de oito bits baseados no alfabeto de língua 

inglesa. 

Os dados são requeridos do biorreator a uma taxa de amostragem de 9600 baud e são 

registrados em arquivo de texto com extensão.txt, para manter um registro gravado dos dados 

ao longo do processo fermentativo.  

3.2 MATERIAL E METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.2.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

3.2.1.1 M ICROORGANISMO. 

 No desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o microorganismo Saccharomyces 

cerevisiae com especificação CAT-1 da fermentch cedido pela usina Estivas localizada no 

município de Arês no estado do Rio Grande do Norte. A cepa foi mantida em placas de Petri a 

uma temperatura de 4°C contendo meio YEPD com as seguintes concentrações de nutrientes, 

10g/L de extrato de levedura, 20g/L de peptona, 20g/L de glicose e 15g/L de Agar. 

 

3.2.1.2 PREPARAÇÃO DO INÓCULO 
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300 mL do meio de cultivo para o inóculo foram preparados com a seguinte 

composição em g L-1: glicose 30; extrato de levedura 5; (NH4)2SO4 10; KH2PO4 4,5; 

MgSO4.7H2O 1; ZnSO4. 7H2O 0,65 e o pH foi ajustado para 5,0 conforme (Rocha et al, 

2009). Dois frascos de Erlenmeyers receberam 150 mL do meio de cultivo e estes foram 

esterilizados em autoclave a 121°C por 20 min. Cada um dos frascos de Erlenmeyer foram 

inoculados com uma alçada da cultura de Saccharomyces cerevisiae e incubados a 30ºC em 

incubador rotativo, durante 20h. Após 20h de cultivo, o conteúdo de um dos frascos de 

Erlenmeyer foi transferido para três tubos de centrífuga de 50 mL e estes foram centrifugados 

a 3000 rpm durante 10min. O sobrenadante foi descartado e as células, em cada um dos três 

frascos, foram ressuspendidas em 50 mL de meio novo e estéril. As células ressuspendidas, 

totalizando um volume de 150 mL, foram transferidas para um frasco inoculador estéril e 

dessa forma obteve-se a biomassa inicial utilizada nos ensaios de fermentação. 

3.2.1.3 BIORREATOR – FERMENTADOR BIOSTAT B®  

 O biorreator comercial BIOSTAT B® é um sistema para pequena escala composto de 

três itens principais: unidade de controle, dorna e sensores de medição. 

a. Unidade de controle 

A unidade de controle possui uma unidade digital interna de medição e 

controle que efetua o controle e a medição de variáveis importantes no decorrer 

da fermentação, tais como: temperatura, agitação, pH, concentração de oxigênio 

dissolvido, nível de meio e nível de espuma. Além disso, a unidade contém um 

sistema termostático e todas as instalações necessárias ao suprimento de energia 

elétrica, água de resfriamento e ar pressurizado.  

Na unidade de controle estão presentes entradas que permitem a conexão 

de unidades periféricas, como por exemplo: impressoras, registradores e 

computadores anfitriões. 

b. Dorna 

A dorna é o recipiente de cultura confeccionado em vidro borossilicato 

cujo aquecimento é feito através de uma camisa dupla por onde passa água como 

fluido de troca térmica do biorreator. Selando a dorna do meio externo existe 

uma tampa flangeada, confeccionada em aço inoxidável, que contém várias 

saídas em bocais para montagem de sensores e acessórios, além de quatro 

conectores de tubulação por onde é feita a introdução do inóculo e a adição de 
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soluções para correção do pH. Na Figura 10, é apresentado um diagrama 

esquemático do biorreator. 

 

 

Figura 10 – Diagrama esquemático do recipiente de cultura tipo B 2 BIOSTAT B®  

(Manual de operação BIOSTAT B®). 

 

c. Sensores de Medição 

Os sensores de medição presentes no biorreator são: sensor de temperatura tipo 

termopar; sensor de pH; sensor de pO2; sensor de nível e sensor de espuma. Todos 

estes entram em contato com o meio de fermentação e são instalados na tampa 

flangeada da dorna. 

3.2.1.4 CROMATOGRAFIA L ÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA – CLAE  

Utilizou-se neste trabalho um cromatógrafo líquido de alto desempenho (série LC-10A 

da Shimadzu) equipado com: detector de índice de refração diferencial RID-10A e de UV-

Visível SPD – 10AV; coluna SCR – 101H; unidade se bombeamento de solvente LC – 10AD; 

válvula de divisão proporcional de solvente FCV – 14A e degaseificador DGU – 14A. Os 

componentes se encontram conectados a um controlador de sistema modelo SCL – 10A e este 

por sua vez, conecta-se a um computador onde um programa de controle e aquisição de dados 

é utilizado para controlar o cromatógrafo e realizar a aquisição de dados das medidas. Este 

equipamento foi utilizado para determinar a concentração de glicose, etanol e glicerol 
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presentes nas amostras retiradas dos ensaios de fermentação com a finalidade de fornecer 

dados para serem correlacionados com os espectros obtidos com o NIRS. 

3.2.1.5 ESPECTROFOTÔMETRO. 

a) Espectrofotômetro no Infravermelho próximo – NIRS 

Utilizou-se neste trabalho um espectrofotômetro no infravermelho próximo, modelo 

AntarisTM II da Thermo Scientific (Thermo-Nicolet Antaris II FT-NIR). Tal equipamento é 

um espectrofotômetro do tipo transformada de Fourier equipado com sensor de transflectância 

de caminho óptico regulável, conectado ao equipamento por um cabo de fibra óptica. A 

utilização do mesmo foi direcionada para fins de monitoramento em tempo real de variáveis 

da fermentação.  

b) Espectrofotômetro no UV-Visível  

O espectrofotômetro no UV-Visível (modelo Genesys 10 UV da Thermo Scientific) e 

cubetas de 1,5mL de capacidade (Hexis cientifica) foram utilizados para determinar a 

concentração de células segundo regressão linear construída correlacionando-se massa seca 

com absorbância da amostra a 600 nm, o gráfico encontra-se no Anexo II. 

3.2.3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

3.2.3.1 METODOLOGIA EXPERIMENTAL - ENSAIOS DE FERMENTAÇÃO  

Os cultivos para produção de etanol foram realizados em um biorreator BIOSTAT B® 

(B. Braun Biotech International) com capacidade volumétrica de 2 L e com volume útil de 

1,650 L. O programa Computacional PADF foi utilizado para realizar o controle e a aquisição 

de dados do biorreator. Os setpoints do processo foram: temperatura 30ºC, pH 5,0 e taxa de 

agitação de 150 r.p.m. Os sensores de temperatura, pH e o sensor do NIRS foram acoplados 

ao biorreator pela tampa flangeada na parte superior da dorna (Figura 11). Também, a sonda 

do NIRS foi inserida no biorreator pela tampa flangeada para aquisição dos espectros do meio 

de fermentação durante as corridas experimentais. 

Os valores dos parâmetros temperatura, pH, agitação, nível de meio e nível de espuma 

foram acompanhados pelo programa de aquisição de dados PADF desenvolvido na primeira 

parte deste trabalho e instalado em um computador próximo ao biorreator. Os espectros foram 

registrados em tempo real pelo software RESULT 6 (Thermo Scientific) também instalado em 

um computador localizado próximo a bancada do biorreator. 
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Para o primeiro ensaio, os espectros foram registrados com intervalo de uma hora e 

para o segundo ensaio, foram registrados a cada meia hora, mas sempre coincidindo com a 

tomada de amostras utilizadas para a quantificação das concentrações de célula, glicose, 

etanol e glicerol.  

 

 

Figura 11 – Sensor do NIR acoplado ao bioreator realizando o monitoramento em tempo real 
da fermentação 

3.2.3.1.1 Condições operacionais do bioreator. 

A linhagem da levedura Saccharomyces cerevisiae foi cultivada em regime batelada 

no biorreator BIOSTAT B® (B. Braun Biotech International) com volume útil de 1,65 L. 

 Os ensaios de fermentação foram realizados sob as seguintes condições operacionais:  

a. Meio de cultivo 

O meio de cultivo foi utilizado na mesma composição do meio aplicado 

para o inóculo, sendo as seguintes concentrações em g L-1: glicose 30; extrato de 

levedura 5; (NH4)2SO4 10; KH2PO4 4,5; MgSO4.7H2O 1; ZnSO4. 7H2O 0,65 

conforme (Rocha et al, 2009). 

b. Condições Operacionais 

A temperatura foi mantida a 30ºC. O setpoint do pH foi definido como 5,0, 

mas para fins de controle foi considerado uma faixa de tolerância de 2% de 

banda morta (Manual de operação BIOSTAT B®), significando que foi 

assegurado, durante o processo, que o pH estaria dentro da faixa de 4,8 a 5,2.  
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As condições de cultivo foram estabelecidas com a finalidade de manter 

um ambiente de aerobiose restrita, sem aeração, e com uma agitação de 150 

RPM, para garantir um bom crescimento celular para fins de construção de 

curvas de calibração de biomassa e, também, quantificação das concentrações de 

glicose, etanol e glicerol para efeito de validação dos modelos de calibração. 

3.2.3.2 AMOSTRAGEM 

As amostras utilizadas para a construção do modelo de calibração foram obtidas de 

duas maneiras diferentes: Amostras sintéticas; feitas em laboratório contendo concentrações 

bem definidas de glicose, etanol e glicerol; e amostras provenientes da própria fermentação 

alcoólica.  

3.2.3.2.1 Amostras sintéticas 

As amostras sintéticas foram preparadas a partir de soluções iniciais com 

concentrações bem definidas de glicose, etanol e glicerol. As soluções iniciais utilizadas 

foram preparadas com a seguintes concentrações em g.L-1: 15, 40 e 60 para glicose; 20 e 30 

para etanol; 30 e 60 para glicerol e foram preparadas a partir de quantidades, precisamente 

medidas, de glicose, etanol e glicerol. As faixas de concentração das amostras sintéticas 

foram: 0,68 a 55,81 para glicose, 0,49 a 27,91 para etanol e 1,36 a 29,27 para o glicerol.  

A partir destas soluções iniciais, promoveu-se a mistura de um volume previamente 

definido de cada uma delas, garantindo assim uma maior variedade de concentrações de 

etanol, glicose e glicerol, simulando as concentrações disponíveis em um meio de 

fermentação sem células. No anexo I pode-se observar quais os volumes utilizados para 

construção das amostras sintéticas a partir das soluções aquosas iniciais sem células. 

Os espectros das amostras sintéticas foram obtidos logo após o seu preparo, para evitar 

a evaporação do etanol presente. As medidas foram realizadas em temperatura ambiente do 

laboratório, aproximadamente 25ºC, e os espectros foram utilizados para a construção do 

modelo de calibração PLS, para os componentes, glicose, etanol e glicerol. 

3.2.3.2.2 Amostras da fermentação alcoólica 

 Estas amostras foram retiradas, diretamente dos ensaios de fermentação realizados, 

com uma seringa plástica de 10 mL conectada ao tubo de coleta do biorreator, de uma em 

uma hora para o ensaio 1 e de meia em meia hora para os ensaios 2 e 3. Foram realizados três 

ensaios e cada uma das amostras foi dividida em duas alíquotas. Uma alíquota foi utilizada 
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para a determinação da concentração de células e a segunda alíquota foi disposta em dois 

micro tubos de centrífuga eppendorf, com capacidade de 2 mL. Tais micro tubos foram 

centrifugados durante 15 min a 14.000 rcf em uma centrífuga Eppendorf (modelo 5415 D). O 

sobrenadante foi filtrado em uma membrana PES de 0.22 µm e congelado, em geladeira 

modelo 370 da Brastemp, para posterior análise das concentrações de glicose, etanol e glicerol 

em cromatógrafo líquido de alto eficiência e para análise das concentrações de glicose 

também por método DNS. 

 Das alíquotas destinadas à determinação de concentração de células, foi medida a 

absorbância a 600 nm em um espectrofotômetro Genesys 10 UV e, a partir da equação de 

regressão linear construída, determinou-se a concentração de células presentes na amostra. 

3.2.3.3 MÉTODOS ANALÍTICOS DE REFERÊNCIA 

a) Quantificação da concentração de glicose, etanol e glicerol por CLAE 

Os teores de glicose, etanol e glicerol foram analisados por cromatografia líquida de 

alta eficiência em fase normal por comparação dos respectivos tempos de retenção registrados 

nas amostras dos cultivos e nas amostras padrões. A quantificação das concentrações foi feita 

segundo a integração dos picos de absorção de cada composto. As análises foram realizadas a 

65ºC na coluna SCR – 101H Shimadzu, o detector utilizado foi índice de refração, RID-10A. 

A fase móvel utilizada foi uma solução com concentração de 5 mmol.L-1 de ácido sulfúrico 

com vazão de 0,6 mL.min-1. 

b) Quantificação da concentração de glicose pelo método DNS 

O teor de glicose foi quantificado, também, pelo método calorimétrico de DNS, 

descrito segundo (Miller, 1959). Foram  utilizados 0,5 mL da amostra e 0,5 mL de reagente 

DNS. A mistura foi levada para aquecimento, em tubos de ensaio com tampa rosqueável, 

durante 10 minutos em banho de água fervente, depois de decorrido este tempo os tubos 

foram rapidamente transferidos para um banho de água fria com a finalidade de parar o 

prosseguimento da reação. Após o resfriamento da mistura foi adicionado a esta, uma alíquota 

de 6,5 mL de água destilada, sendo a absortividade do composto formado medida em 540 nm 

em um especfotômetro (Genesys 10 UV). A curva padrão correspondente à concentração de 

glicose quantificada pelo método DNS encontra-se no anexo II. 
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c) Quantificação da concentração de células 

A levedura Saccharomyces cerevisiae foi cultivada em meio sólido contendo as 

seguintes concentrações de nutrientes g.L-1: glicose 20; peptona 20; Extrato de Levedura 10; 

Agar 20. O cultivo foi realizado em placas de Petri a 30ºC por 48 horas e, logo após, uma 

colônia foi transferida para um Erlemeyer de 200 mL contendo meio líquido de composição 

em g.L-1: glicose 20; peptona 20; Extrato de Levedura10. Os Erlenmeyers foram mantidos em 

incubadora rotativa a 30ºC e sob agitação de 150 rpm por mais 24 horas para permitir que a 

concentração máxima de células fosse atingida. Decorridas estas 24 horas foram feitas 

diluições do meio original, onde para cada amostra foi realizada a leitura da absorbância a 600 

nm. Logo após, 2 mL de cada uma das amostras foram transferidos para micro tubos e 

centrifugadas por 30 min a 14.000 rcf em uma centrifuga 5415 D da Eppendorf, o 

sobrenadante foi descartado e os micro tubos foram dispostos em uma estufa a 80ºC até 

atingir peso constante. De posse dos dados de absorbância e massa seca de células foi 

realizada uma regressão linear entre os dados, obtendo-se um R2 = 0,9849. A Equação (20), 

resultante da regressão linear, foi utilizada na determinação da concentração de células 

(Ccélulas) a partir de novos dados de absorbância. No anexo II pode-se encontrar a curva de 

calibração descrita neste subitem. 

célulasC 1,1992 Absorbância 0,0353= ⋅ +  (20) 

3.2.5 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO - NIRS 

Os espectros das amostras sintéticas e do meio de cultivo foram obtidos por um 

espectrofotômetro Thermo-Nicolet Antaris II FT-NIR equipado com um sensor conectado ao 

equipamento por cabo de fibra ótica. A ponta do sensor é chanfrada, com a finalidade de 

evitar a reflexão difusa e possui uma janela de safira. Para a realização de análises em meios 

líquidos é necessário à utilização do adaptador de transflectância que é então acoplado ao 

sensor permitindo regular o caminho ótico entre 1,5 mm e 10 mm, neste trabalho utilizou-se o 

menor caminho óptico, 1,5mm. 

A aquisição dos espectros pelo instrumento é gerenciado pelo Software RESULT 3 da 

Thermo Scientific, que acompanha o equipamento.  

 O equipamento utiliza um prato de cerâmica como branco. O sensor foi inserido nas 

amostras sintéticas para promover a tomada dos espectros; na região de 4.000 a 10.000 cm-1 

com intervalo de 8 cm-1, e cada um destes, foi obtido a partir da média de um total de 64 
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escaneamentos. Para as amostras sintéticas, entre as medições, o sensor foi lavado com água 

destilada e posto para secar. Nos cultivos para produção de etanol, o sensor foi conectado 

diretamente ao biorreator e a tomada dos espectros foi feita em tempo real. 

3.2.5.1 METODOLOGIA DE CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO  

a) Calibração para teor de glicose, etanol e glicerol usando NIRS 

A construção da curva de calibração; para os compostos glicose, etanol e glicerol, foi 

feita utilizando-se 72 amostras sintéticas com concentrações variadas de cada um destes 

componentes, simulando as composições encontradas nos meios de fermentação. As leituras 

dos espectros, na região do infravermelho próximo, foram realizadas segundo metodologia já 

descrita e de posse destas duas matrizes de dados, matriz X – Espectros e matriz Y – 

Concentração, foi realizada a construção do modelo de calibração utilizando o software TQ 

ANALYST 6 (Thermo Scientific). 

b) Calibração da Concentração de células 

A curva de calibração para a concentração de células foi construída a partir de 

amostras retiradas dos ensaios de fermentação realizados. A tomada dos espectros, no 

primeiro ensaio, foi feita a cada hora e no segundo foi feita a cada meia hora. Logo em 

seguida uma amostra era retirada do meio, dividida em duas alíquotas, sendo uma utilizada 

para a determinação de concentração de células, por absorbância, e a outra era destinada a 

determinação da concentração de glicose, etanol e glicerol por cromatografia líquida de alta 

eficiência . 

Todo o conjunto de dados foi importado para o software TQ ANALYST 6 (Thermo 

Scientific). O modelo foi estabelecido utilizando toda a faixa de medição do equipamento, 

4.000 cm-1 a 10.000 cm-1. Os espectros foram submetidos a diversos métodos de pré-

tratamento sendo eles, primeira derivada, segunda derivada, filtro de suavização de Savitzky-

Golay com a finalidade de avaliar qual destes proporcionaria o melhor desempenho. O 

modelo foi estabelecido segundo análise multivariada utilizando a abordagem da regressão 

dos mínimos quadrados parciais (PLS) e 10% do conjunto de dados foram destinados à 

realização do método de validação cruzada. A precisão do modelo foi expressa em termos do 

coeficiente de correlação linear R2 e pelo do erro quadrático médio de calibração e validação 

cruzada. O número ótimo de fatores do modelo PLS foi obtido minimizando a soma dos erros 
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quadráticos residuais de previsão, PRESS (Randall, 1999; Blanco et al., 2004; Coffey et al., 

1999), pela Equação (21). 

 

( )
m 2NIR REF

i i
i 1

PRESS y y
=

= −∑  (21) 

 

sendo m o número de amostras, REFy  é o valor da concentração de referencia e NIRy  o valor 

da concentração calculada pelo modelo da calibração com o NIRS 

 Para efeito de validação interna dos modelos de calibração da glicose, etanol e 

glicerol, foi realizado o procedimento de validação cruzada, utilizando-se o software TQ 

ANALYST 6 (Thermo Scientific) e destinando 10% das amostras para este fim. A validação 

interna do modelo de calibração para concentração de células foi realizada seguindo o 

procedimento de validação cruzada “deixe um de fora” ( leave-one-out). 

  A validação externa do modelo construído (glicose, etanol e glicerol) foi realizada 

utilizando os espectros obtidos das amostras de fermentação, e os dados obtidos para 

concentração de glicose, glicerol e etanol por cromatografia líquida de alta eficiência . A 

precisão do método foi expressa em termos do erro quadrático médio de predição, (RMSEP). 

Os procedimentos de calibração, validação interna e validação externa, descritos, 

foram realizados seguindo o algoritmo mostrado no diagrama de blocos da Figura 9 e o 

desempenho do modelo matemático de calibração foi avaliado utilizando técnicas estatísticas 

disponíveis no software TQ ANALYST 6 (Thermo Scientific), com a observação dos valores 

do coeficiente R de correlação e do erro quadrático médio de calibração, predição e validação 

cruzada. 

A Figura 12 descreve em detalhes as técnicas usadas para se obter as concentrações de 

referencia e os espectros utilizados na construção do modelo de calibração. As amostras 

sintética e as amostras do cultivo tiveram os seus respectivos espectros registrados, sendo que 

as amostras do cultivo passaram também por métodos de referencia com a finalidade de 

quantificar as concentrações dos compostos de interesse presentes no meio. Posteriormente os 

dados obtidos foram utilizadas para a construção de uma modelo de calibração através do 

método dos mínimos quadrados parciais. 
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Figura 12 – Descrição dos procedimentos de obtenção do conjunto de dados utilizados na 
construção do modelo de calibração 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O capítulo quatro apresenta os resultados obtidos nas duas fases do desenvolvimento 

deste trabalho. Primeiramente, foi desenvolvido um programa de aquisição de dados, PADF, 

em linguagem de programação FORTRAN 90 com a finalidade de promover o 

monitoramento e o registro dos dados da fermentação. Posteriormente, foi realizada a 

construção e a validação dos modelos de calibração para concentração de células, substrato 

e produtos com a utilização do NIRS e métodos analíticos de referência. As regressões dos 

modelos foram feitas a partir de análise multivariada com regressão por mínimos quadrados 

parciais, PLS. Para avaliar o desempenho dos modelos de calibração foram feitas validações 

externas com dois ensaios de fermentação alcoólica utilizando a levedura Saccharomyces 

cerevisiae e em biorreator de bancada. Adicionalmente, foram calculadas as somas dos erros 

quadráticos para verificação dos melhores resultados de validação/calibração.  

4.1 SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE VARIÁVEIS DO 

PROCESSO 

 O programa de aquisição de dados que foi implementado, PADF (Programa de 

Aquisição de Dados do Fermentador), realiza a comunicação serial bidirecional com o 

biorreator através de porta serial RS-422, conectada a uma placa de aquisição de dados, 

Moxa/CP-132ULV2 instalada no computador, através de um cabo construído para este fim 

seguindo as especificações descritas na Figura 9 e na Tabela 2 (Página 39). 

Ao ser executado, o programa inicialmente apresenta uma tela de boas vindas (Figura 

13), abrindo-se em seguida a janela inicial (Figura 14), que apresenta ao usuário um menu 

inicial com seguintes opções: Aquisição, Configuração, Ajuda e Sair. Ao clicar no menu 

Aquisição, tem-se o acesso a uma janela de alerta (Figura 15), onde o usuário deverá entrar 

com um caminho de arquivo na qual os dados serão registrados. É solicitado ao usuário 

escolher o diretório e nome do arquivo .txt onde deverão ser salvos os dados registrados ao 

longo da fermentação, como pode ser observado na Figura 15. Após a criação do arquivo .txt  

a porta COM 2 do computador é inicializada com as seguintes configurações:  número da 

porta = 2, taxa de transmissão de dados = 9600, número de bits = 7, paridade = 2 (even) e 

número de bits de parada = 0. 



Resultados e Discussão 
 

Ruthinéia Jéssica Alves do Nascimento, Fevereiro de 2012 54 
 

 

Figura 13 – Tela de Boas Vindas do Programa de Aquisição de Dados 

 

 

Figura 14 – Janela Inicial do Programa de Aquisição de Dados do Fermentador. 
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Figura 15 – Janela para criação do arquivo de registro de dados da aquisição. 

Posteriormente, torna-se visível a janela de aquisição e registro de dados do 

fermentador com uma interface de apresentação amigável ao usuário (Figura 16). A janela de 

aquisição de dados apresenta-se na tela com as funcionalidades necessárias ao monitoramento 

em tempo real das variáveis: temperatura, taxa de agitação, pH, concentração de oxigênio, 

volume de ácido adicionado, volume de base adicionado, volume de antiespumante 

adicionado e volume de meio adicionado. 

Os botões, presentes na janela de aquisição de dados, possuem a função de acionar os 

controladores aos quais estão vinculados, apresentando a designação OFF para o caso do 

controlador estar desligado e a designação ON para o caso do controlador estar ativo. 

 As opções dos controladores e de monitoramento das variáveis podem ser mais bem 

visualizadas na Figura 17. O acionamento dos controladores foi disposto em forma de botões 

para apresentar uma interface amigável ao usuário tentando simplificar ao máximo a 

utilização deste software. 
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Figura 16 – Janela de aquisição apresentando os dados e o controle das variáveis temperatura 
e agitação. 

 

 

Figura 17 – Opções de controle disponíveis na janela de aquisição de dados do PADF. 
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A troca de informações entre o PADF e a unidade de controle do biorreator é realizada 

utilizando o protocolo de comunicação próprio do fermentador descrito no manual 

complementar do BIOSTAT B® (Guthof, 2003), e foi feito segundo o envio de comandos em 

forma de strings baseadas no sistema ASCII de codificação de caracteres. 

 O computador anfitrião controla a transmissão de dados para o biorreator através de 

comandos, que estão disponíveis para: 

a. DR - Requisitar dados do processo da unidade de controle do biorreator. 

b. DS – Enviar dados de processo para a unidade de controle do biorreator. 

c. SU – Inicializar a unidade de controle. 

Cada comando é enviado em forma de um telegrama onde cada um dos caracteres 

presentes possui significação bem determinado, conforme mostrado na Tabela 3 (Guthof, 

2003). A cada telegrama recebido, a unidade de controle envia um telegrama de resposta ao 

programa computacional. A unidade de controle envia um telegrama de agradecimento ou de 

erro após receber os Comandos SU e DS; após o comando DR, a unidade de controle envia um 

telegrama com os valores das variáveis de processo ou com uma mensagem de erro. Na Tabela 

4, são apresentados alguns exemplos típicos de telegramas para inicializar a unidade de 

controle, requisitar dados e enviar comando para acionar controladores. 

Tabela 3 – Caracteres utilizados na construção dos telegramas enviados e recebidos pelo 
programa PADF. 

Caractere Descrição 

* Caractere que marca o início do telegrama enviado pelo computador anfitrião. 

# Caractere que marca o início do telegrama enviado pela unidade de controle do biorreator. 

: Delimitador de campos de dados. 

@ Caractere que marca o final de cada telegrama. 

/ Delimitador para inicialização de formatos. 

, Delimitador entre campos inteiros de data e tempo. 
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Tabela 4 – Exemplos de telegramas enviados pelo PADF e respostas de retorno enviadas pela 
unidade de controle do fermentador BIOSTAT B®. 

Telegrama enviado  Descrição Telegrama Resposta 

*2:SU:0:0:PV/CS:5:2:1228@ Inicialização da Unidade de Controle. #2:SU:0:17:637@ 

*2:DR:0:0:570@ 
Requisitar valores das variáveis e dos 

setpoints de processo. 

#2:DR:0:17:PV:1:180.0: ... 

:CS:1:210.0: ... :11248@ 

*2:DS:0:0:CM:1:1:987@ 
Comando para acionar o controlador 

de temperatura. 
#2:DS:0:17:620@ 

 

Todos os telegramas apresentam-se no formato disposto na Tabela 5. A depender do 

grupo de dados o campo mensagem pode apresentar variações. O campo status sempre 

representa o status de quem envia o telegrama. O campo mensagem apresenta o formato 

descrito na Tabela 6. Na Tabela 7, é apresentada uma relação dos canais associados as 

variáveis de processo para diferentes designações (Valor de Processo, Setpoint e Modo de 

controlador. 

Tabela 5 – Formato do Telegrama 

CI END :  CMD :  SEQ : STATUS : MENSAGEM : CS CF 

 

CI – Caracter inicial. 
END – Endereço. 
CMD – Comando. 
SEQ – Sequência (0). 
STATUS (0 para o computador anfitrião e 17 para a unidade de controle do biorreator). 
CS – Checksum. 
CF – Caracter Final. 
 

Tabela 6 – Formato de escrita da mensagem enviada ou recebida pelo PADF. 

DES : Nº : VAL : Nº : VAL : ... : DES : Nº           : VAL : 

 

DES – Designação 
PV: Valor de Processo. 
CS: Setpoint do controlador. 
CM: Modo do Controlador (0 – Desativado, 1 - Ativado). 
Nº - Número do canal 
VAL – Valor da variável 
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Tabela 7 – Relação entre as variáveis de processos e os canais. 

Designação PV  Designação CS e CM 

Variável Número do canal  Variável Número do canal 

Temperatura 1  Temperatura 1 

Agitação 2  Agitação 2 

pH 3  pH 3 

pO2 4  pO2 4 

Volume de ácido 5  Antiespumante 5 

Volume de base 6  Nível 6 

Antiespumante 7  Substrato 1 7 

Nível 8    

Substrato 1 10    

 

O Checksum é formado pela adição de todos os valores, segundo o código ASCII, 

referentes aos caracteres que compõem o telegrama, do primeiro caractere (* ou #) até o 

último delimitador (:). O valor calculado é variável dependendo do tamanho do campo 

mensagem e não pode exceder 32385.  

Neste sistema, a transmissão de dados foi realizada segundo os formatos descritos de 

telegrama, o que permitiu a realização da aquisição de dados de forma eficaz segundo uma 

comunicação via porta RS-422. A aquisição de dados do fermentador durante o 

monitoramento em tempo real das variáveis: temperatura, taxa de agitação, pH, CO2, volume 

adicionado de ácido, volume adicionado de base, volume adicionado de antiespumante e 

volume adicionado de meio, está apresentada nas Figuras 18 a 20 referente ao cultivo F1. 

 

 Figura 18 – Monitoramento da variável temperatura - dados adquiridos pelo PADF, referente 
ao cultivo F1. 
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A Figura 18 mostra os dados de temperatura ao longo do decorrer da fermentação. 

Nota-se que o controlador PID, presente na unidade de controle do biorreator, deixa um offset 

nesta variável o que pode ser explicado pelo fato do controlador trabalhar com uma faixa de 

tolerância que varia em aproximadamente 0,5 °C e o overshoot observado deve-se aos 

parâmetros do controlador que necessitam de otimização. 

 

Figura 19 – Monitoramento da variável pH - dados adquiridos pelo PADF, referente ao 
cultivo F1 

 

Figura 20 – Monitoramento da variável agitação - dados adquiridos pelo PADF, referente ao 
cultivo F1 
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A Figura 19 mostra os dados de pH ao longo da fermentação. O pH no meio de cultivo 

foi controlado utilizando solução 1 N de NaOH e solução 1 N de HCl. O controlador de pH 

atua com uma faixa de tolerância de 0,2, ou seja, age apenas quando o pH for menor que 4,8 e 

maior que 5,2, o que evita que solução básica seja alimentada continuamente ao biorreator 

devido a produção de ácido acético proveniente do metabolismo do microrganismo. 

 A Figura 20 mostra os dados de frequência de agitação ao longo da fermentação, 

percebe-se que ouve oscilações na variável agitação, mas que que foram pouco significativas, 

pois a variação registrada foi menor que 1 r.p.m. 

4.2 CALIBRAÇÃO E VALIDAÇÃO EXTERNA – USO DO NIRS 

 Conforme já apresentado, um dos objetivos deste estudo é monitorar em tempo real a 

evolução de variáveis importantes de um sistema fermentativo utilizando para tal um sensor 

equipado com um feixe de fibras óticas e conectado a um NIRS. No caso particular das 

fermentações alcoólicas conduzidas neste trabalho, deseja-se acompanhar dinamicamente a 

concentração de substrato (Glicose) e produtos (Etanol e Glicerol), bem como a concentração 

de células no meio fermentativo. 

 Diversos tratamentos de calibração e validação foram testados com o propósito de 

identificar qual procedimento permite a melhor caracterização na análise quimiométrica 

destes compostos através do NIRS e de técnicas analíticas de referência. 

4.2.1 GLICOSE, ETANOL E GLICEROL 

Inicialmente, buscou-se construir curvas de calibração com base em amostras 

sintéticas contendo uma mistura de glicose, etanol e glicerol em solução aquosa. Na Tabela 8, 

tem-se a faixa de concentração de cada composto utilizada para realização da calibração, 

admitindo-se como método de regressão o PLS. Ao todo foram utilizadas 72 amostras com 

concentrações variadas calculadas com a finalidade de abranger as concentrações encontradas 

no ensaio fermentativo, garantindo que o modelo desenvolvido possa atuar em uma ampla 

faixa de concentrações. No Anexo I, está disponível uma tabela contendo as informações 

sobre as amostras sintéticas utilizadas neste trabalho. 
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Tabela 8 – Faixa de concentração das amostras sintéticas utilizadas para calibração pelo 
método PLS para glicose, etanol e glicerol. 

  

 

 

Também, foram realizadas fermentações alcoólicas utilizando-se a levedura 

(Saccharoryces cerevisiae) em um biorreator. Ao longo das fermentações, espectros do NIRS 

foram obtidos nos instantes de amostragem do meio de cultivo. As amostras receberam os 

tratamentos adequados e foram analisadas por CLAE, segundo condições operacionais 

descritas no capítulo 3 deste trabalho, para determinar a concentração de glicose, etanol e 

glicerol presente na amostra. Os resultados analíticos obtidos por CLAE foram utilizados para 

auxiliar na construção da curva de calibração ou para validação dos dados obtidos por NIRS. 

A faixa de comprimento de onda na região do infravermelho próximo pode influenciar 

os resultados da calibração devido a diferenças entre as próprias amostras (Hongqiang & 

Hongzang, 2008). Portanto, é necessário selecionar uma faixa de comprimentos de onda, onde 

existam diferenças entre os espectros que possam ser correlacionadas com a variação de 

concentração dos componentes nas amostras. O software TQ ANALYST 6 oferece uma 

ferramenta que permite selecionar a faixa ideal para construção do modelo de calibração. Para 

cada modelo foi selecionada a melhor faixa, como mostra a Tabela 9. Os espectros das 

amostras foram colhidos em toda a extensão da região do infravermelho próximo, 10.000 cm-1 

a 4.000 cm-1, com intervalo de 8 cm-1. Em todos os casos, a faixa utilizada na construção da 

curva de calibração foi a faixa sugerida pelo software em questão. Adicionalmente, o referido 

software permite pré-tratamentos dos espectros com primeira e segunda derivadas, além da 

aplicação de filtros nos dados. Na Figura 21 é possível observar os espectros obtidos das 72 

amostras sintéticas e seus pré-tratamentos com primeira e segunda derivada. Na Figura 22, 

são apresentados espectros típicos das 31 amostras retiradas durante as fermentações 

alcoólicas conduzidas neste trabalho. Nota-se que, de modo geral, os espectros de ambos os 

casos (amostras sintéticas e amostras da fermentação) apresentam perfis aparentemente 

semelhantes quando observados de forma visual, tanto no que se refere às regiões quanto à 

quantidade dos picos principais. Os três maiores picos observados nas Figuras 21 e 22 são 

Compostos Mínimo Máximo  

Glicose (g.L-1) 0,68 55,81 

Etanol (g.L-1) 0,49 27,91 

Glicerol (g.L-1) 1,36 29,27 
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referentes à combinação de bandas de absorção dos variados componentes presentes no meio 

de cultivo, tais como água, glicose, etanol, glicerol e na Figura 19, as células também estão 

presentes. 

 

Figura 21 – Espectros na região do NIRS do conjunto de amostras sintéticas. (a.) Espectros 
sem pré-tratamento, (b.) Espectros tratados com a primeira derivada, (c.) Espectros tratados 

com a segunda derivada. 
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Figura 22 – Espectros na região do NIRS de amostras típica obtidas durante a fermentação 
alcoolica. (a.) Espectro sem pré-tratamento, (b.) Espectro tratados com a primeira derivada, 

(c.) Espectro tratados com a segunda derivada. 

Adicionalmente, foram testados os pré-tratamentos em separado e com suas 

combinações de uso de filtro suavizador de Savitsky-Golay com 11 pontos e polinômio de 

ordem 3, com a finalidade de aperfeiçoar ao máximo a calibração e validação final dos 

resultados. 

 Na Tabela 9, estão apresentados os resultados de calibração utilizando os espectros 

com e sem pré-tratamento e com e sem filtro das amostras sintéticas. Para as calibrações 

foram registrados os coeficientes de correlação (R2), permitindo verificar o ajuste aos dados 

do modelo obtido pelo método de regressão PLS. Também são apresentados os resultados de 

validação externa, checando-se a capacidade preditiva das calibrações frente aos dados 

experimentais dos ensaios de fermentação realizados. Para validar a qualidade de predição, 

foram calculados a soma dos erros quadráticos (RMSE) entre os valores experimentais das 

amostras analisadas por CLAE e os valores calculados com a curva de calibração usando os 

espectros das amostras obtidas durante os ensaios de fermentação. É possível observar na 

Tabela 9 que a faixa de comprimento de onda na região do infravermelho varia de acordo com 

o método de pré-tratamento do espectro e foi escolhida automaticamente pelo software TQ 
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ANALYST 6. De modo geral, observa-se que as melhores calibrações foram conseguidas 

quando os espectros foram pré-tratados com primeira e segunda derivadas. O uso de filtro nos 

espectros aparentemente não adiciona de forma sistemática melhoria nas correlações de 

calibração. As melhores calibrações estão destacadas na Tabela 9 e resultaram valores de 

correlação acima de 0,85 para os três compostos: Glicose, Etanol e Glicerol. No que se refere 

à validação, nota-se que os melhores resultados (em destaque) de soma dos erros quadráticos 

não foram obtidos com as melhores calibrações. Isto se deve ao fato de que em alguns casos 

onde se tem coeficientes de correlação elevados, o modelo se ajusta muito bem ao conjunto de 

dados de calibração, porém não possui boa capacidade preditiva. Além disso, cabe aqui 

ressaltar que a curva de calibração foi construída com amostras sintéticas, enquanto a 

validação foi realizada com amostras reais do meio fermentativo, onde diferentes compostos 

podem estar presentes e interferir na análise quimiométrica. 

 Para avaliar quais os melhores modelos de calibração obtidos, observou-se o RMSE. 

As correlações que apresentaram o menor erro RMSE possuem a melhor capacidade de prever 

a concentração de amostras novas, sendo, portanto o melhor parâmetro para indicar a 

capacidade preditiva do modelo. 

Tabela 9 – Resultados para a calibração com amostras sintéticas e validação com os cultivos 
F1, F2 e F3. O filtro de Savitzky-Golay foi utilizado com 11 pontos e polinômio de ordem 3.  

 

Compostos Método Filtro 
Faixa 
(cm-1) 

Calibração 
R2 

Validação 
RMSE 

Ensaio 01 Ensaio 02 Ensaio 03 

Glicose 

Espectro 
não 9796 - 4285 0,22 6782,149 3495,0166 5456,1939 

sim 9796 - 4285 0,22 6780,4689 3494,1679 5455,2639 

1a 
derivada 

não 4963 - 4011 0,98 1464,8814 831,6981 63614,665 
sim 4963 - 4011 0,85 357,7989 1012,5667 3097,0504 

2a 
derivada 

não 9503 - 4038 0,96 5253,4996 5195,4116 6449,4108 

sim 9315 - 4466 0,91 1629,5329 1079,2346 933,2947 

Etanol 

Espectro 
não 9796 - 4285 0,15 583,0765 491,0050 837,9187 

sim 9796 - 4285 0,15 583,0765 491,0050 837,9187 

1a 
derivada 

não 4963 - 4011 0,98 194,9679 20,900804 63,8308 
sim 4963 - 4011 0,98 349,7244 73,414271 71,5582 

2a 
derivada 

não 9503 - 4038 0,99 420,2149 5230,7203 1467,4963 

sim 9315 - 4466 0,97 180,1284 64,328188 76,7328 

Glicerol 

Espectro 
não 9796 - 4285 0,25 2068,7323 1894,0138 2975,5129 
sim 9796 - 4285 0,25 2068,7323 2010,1721 2975,5129 

1a 
derivada 

não 4963 - 4011 0,98 68,6029 1934,636 376,9955 
sim 4963 - 4011 0,98 2,7132 488,3853 11,4516 

2a 
derivada 

não 9503 - 4038 0,91 2263,224 556,3695 370,3293 
sim 9315 - 4466 0,96 398,3913 8,6259 69,6474 
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Na Figura 23, são apresentadas as curvas de calibração para a Glicose, o Etanol e o 

Glicerol, respectivamente, referentes a melhor calibração do conjunto de testes com as 

amostras sintéticas apresentados na Tabela 9. Observa-se uma significativa qualidade de 

ajuste, principalmente para o Etanol e o Glicerol.  

 

Figura 23 – Curvas de Calibração (modelo PLS) para: (a) Glicose (pré-tratamento de 2a 
derivada e sem filtro); (b) Etanol (pré-tratamento de 2a derivada e sem filtro); (c) Glicerol 
(pré-tratamento de 1a derivada e com filtro) usando amostras sintéticas. 
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 Quanto à validação dos ensaios de fermentação utilizando curvas de calibração a partir 

de amostras sintéticas, é possível observar nas Figuras 24 a 26 a comparação das melhores 

validações destacadas na Tabela 9 para a Glicose, Etanol e Glicerol em relação a cada ensaio 

fermentativo.  

Observa-se que as curvas de calibração não apresentaram boa capacidade preditiva 

quando utilizadas para analisar quimiometricamente amostras reais da fermentação (Figura 24 

a 26), pois as amostras sintéticas utilizadas na construção do modelo de calibração continham 

apenas concentrações conhecidas de glicose, etanol e glicerol, diferentemente do meio de 

cultivo que apresenta além do microorganismo alguns outros metábólitos gerados por estes, 

como ácido acético, o que pode ter dificultado a quantificação dos espectros obtidos do meio 

de cultivo pelo modelo de calibração obtido a partir das amostras sintéticas. 

Para o caso do Etanol, as análises por NIRS e curva de calibração permitiram 

identificar uma tendência de formação do álcool durante as fermentações, o que não foi 

observado para os componentes glicose e glicerol, pois a absorção de energia por parte do 

etanol ocorre em uma região do espectro onde não existe a sobreposição de picos pela água, 

componente em abundância no meio de cultivo. Além disso, no que se refere ao método de 

referência, é possível notar (ANEXO II) através das curvas de calibração usando CLAE que 

um melhor ajuste foi encontrado para o etanol, representando mais precisão na avaliação deste 

componente, mas vale ressaltar que na Figura 25, o primeiro gráfico mostrou a presença de 

outliers nas medidas de referencia o que dificultou a obtenção de um modelo de calibração 

eficiente para previsão de novas amostras.  
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Figura 24 – Validação para Glicose – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e os resultados obtidos por CLAE das amostras coletadas durante os 
cultivos F1, F2 e F3. 
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Figura 25 – Validação para Etanol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e os resultados obtidos por CLAE das amostras coletadas durante os 
cultivos F1, F2 e F3. 
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Figura 26 – Validação para Glicerol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e os resultados obtidos por CLAE das amostras coletadas durante os 
cultivos F1, F2 e F3. 



Resultados e Discussão 
 

Ruthinéia Jéssica Alves do Nascimento, Fevereiro de 2012 71 
 

 Na Tabela 10, estão apresentados os resultados de calibração utilizando os espectros 

com e sem pré-tratamento e com e sem filtro das amostras sintéticas somadas as amostras do 

cultivo F1. A idéia de somar os dados de um dos ensaios de fermentação deve-se ao fato de 

que as curvas de calibração sintéticas não apresentaram bons resultados para os compostos: 

Glicose e Glicerol, devido à presença de outros compostos no meio de cultivo que 

dificultaram a quantificação das concentrações de glicose e glicerol. Para as calibrações foram 

registrados os coeficientes de correlação (R2). Também são apresentados os resultados de 

validação externa, checando-se a capacidade preditiva das calibrações frente aos dados 

experimentais do ensaio de fermentação F2. Para validar a qualidade de previsão do modelo, 

foi calculada a soma dos erros quadráticos (RMSE) entre os valores experimentais das 

amostras analisadas por CLAE e os dados calculados pelo NIRS. O uso de filtro nos espectros 

aparentemente não adicionou melhoria nas correlações de calibração para glicose e etanol, 

mas para o caso do glicerol houve considerável melhoria. As melhores calibrações estão 

destacadas na Tabela 10 e resultaram valores de correlação acima de 0,97 para os três 

compostos: Glicose, Etanol e Glicerol. No que se refere à validação, nota-se que os melhores 

resultados (em destaque) de soma dos erros quadráticos não foram obtidos com as melhores 

calibrações, exceto para o caso do etanol, mas ainda assim com calibrações com coeficiente 

de correlação elevado. Isto se deve ao fato de que a utilização de filtro suavizador nos 

espectros pré-tratados retira ruídos que possam estar presentes nos dados, tornando possível 

utilizar todas as informações contidas, para a análise quimiométrica. 
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Tabela 10 – Resultados para a calibração mista com amostras sintéticas mais amostras do 
Ensaio de fermentação F1e validação com os cultivos F2 e F3. 

Compostos Método Filtro 
Faixa 
(cm-1) 

Calibração 
R2 

Validação 
RMSE 

Ensaio 02 Ensaio 03 

Glicose 

Espectro 
não 7316 - 4000 0,92 1092,36075 688,9503 
sim 8897 - 4000 0,91 1491,59067 688,9503 

1a 
derivada 

não 4871 - 4018 0,89 602,006305 2886,9199 
sim 6888 - 4000 0,91 1834,80928 999,349 

2a 
derivada 

não 7235 - 4038 0,97 15038,8762 7832,7088 
sim 5993 - 4346 0,89 2438,44807 2464,0782 

Etanol 

Espectro 
não 7316 - 4000 0,97 139,98234 122,1313 
sim 8897 - 4000 0,95 95,9234556 322,0956 

1a 
derivada 

não 4871 - 4018 0,97 34,095219 62,9286 
sim 6888 - 4000 0,97 59,306140 128,6421 

2a 
derivada 

não 7235 - 4038 0,99 2346,59316 998,7175 
sim 5993 - 4346 0,96 40,529467 155,1505 

Glicerol 

Espectro 
não 7316 - 4000 0,45 610,1607 1396,087 
sm 8897 - 4000 0,43 925,013508 1187,5728 

1a 
derivada 

não 4871 - 4018 0,84 1220,72486 428,98047 
sim 6888 - 4000 0,99 554,5292 103,8479 

2a 
derivada 

não 7235 - 4038 0,81 549,9133 829,3258 
sim 5993 - 4346 0,99 134,2148 108,6868 

  

Na Figura 27, são apresentadas as curvas de calibração para a Glicose, o Etanol e o 

Glicerol, respectivamente, referentes à melhor calibração do conjunto de testes com as 

amostras sintéticas somadas as amostras do cultivo F1, apresentados na Tabela 10. Observa-se 

uma significativa qualidade de ajuste, principalmente para o Etanol e o Glicerol. 
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Figura 27 - Curvas de Calibração (modelo PLS) para: (a) Glicose (pré-tratamento de 2a 
derivada e sem filtro); (b) Etanol (pré-tratamento de 2a derivada e sem filtro); (c) Glicerol 

(pré-tratamento de 2a derivada e com filtro) usando amostras sintéticas e amostras do ensaio 
01 de fermentação. 

Quanto à validação dos ensaios de fermentação utilizando curvas de calibração a partir 

de amostras sintéticas e amostras do cultivo F1, é possível observar nas Figuras 28 a 30 a 

comparação das melhores validações destacadas na Tabela 10 para a Glicose, Etanol e 

Glicerol em relação aos cultivos F2 e F3. Observa-se que as curvas de calibração não 
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apresentaram boa capacidade preditiva quando utilizadas para analisar quimiometricamente as 

amostras dos cultivos F2 e F3 (Figuras 28 a 30). Apenas para o caso do Etanol, as análises por 

NIRS e curva de calibração se aproximaram dos dados experimentais, indicando que a opção 

por realizar uma calibração mista se mostrou acertada, pois pode-se perceber algumas 

melhorias quanto ao modelo contendo apenas amostras sintéticas.  

 

 

Figura 28 - Validação para Glicose – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F1 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas durante os cultivos F2 e F3. 
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Figura 29 - Validação para Etanol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F1 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas durante os cultivos F2 e F3. 
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Figura 30 - Validação para Glicerol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F1 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas do cultivo F2 e F3. 

Na Tabela 11, estão apresentados os resultados de calibração utilizando os espectros 

com e sem pré-tratamento e com e sem filtro das amostras sintéticas somadas as amostras do 

cultivo F2. Para as calibrações foram registrados os coeficientes de correlação (R2). Também 

são apresentados os resultados de validação externa, checando-se a capacidade preditiva das 

calibrações frente aos dados experimentais dos cultivos F1 e F3. Para validar a qualidade de 
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previsão, foi calculada a soma dos erros quadráticos (RMSE) entre os valores experimentais 

das amostras analisadas por CLAE e os dados calculados pelo NIRS. O uso de filtro nos 

espectros aparentemente não adicionou melhoria nas correlações de calibração para glicerol e 

etanol, mas para o caso da glicose houve considerável melhoria. As melhores calibrações 

estão destacadas na Tabela 11 e resultaram valores de correlação acima de 0,94 para os três 

compostos: Glicose, Etanol e Glicerol. No que se refere à validação, nota-se que os melhores 

resultados (em destaque) de soma dos erros quadráticos não foram obtidos com as melhores 

calibrações, exceto para o glicerol no cultivo F1.  

Tabela 11 - Resultados para a calibração mista com amostras sintéticas mais amostras do 
cultivo F2 e validação com os cultivos F1 e F3. 

Compostos Método Filtro Faixa 
(cm-1) 

Calibração 
R2 

Validação 
RMSE 

Ensaio 01 Ensaio 03 

Glicose 

Espectro 
não 7312 - 4000 0,86 150,9855 2464,082 
sim 7312 - 4000 0,86 150,2985 2464,0782 

1a 
derivada 

não 4871 - 4038 0,88 435,7814 3442,3547 
sim 6699 - 4003 0,94 5465,921 3442,3547 

2a 
derivada 

não 5233 - 4000 0,64 2610,8601 767,8634 
sim 7339 - 4034 0,81 2377,5865 767,8634 

Etanol 

Espectro 
não 7312 - 4000 0,91 94,4729 155,1505 
sm 7312 - 4000 0,91 94,4892 102,8357 

1a 
derivada 

não 4871 - 4038 0,97 207,1658 71,3017 
sim 6699 - 4003 0,97 131,4738 57,079 

2a 
derivada 

não 5233 - 4000 0,99 423,8035 415,5176 
sim 7339 - 4034 0,99 290,7967 67,4011 

Glicerol 

Espectro 
não 7312 - 4000 0,38 135,6753 108,6868 
sm 7312 - 4000 0,38 135,7299 1111,792 

1a 
derivada 

não 4871 - 4038 0,98 1,859813 68,4636 
sim 6699 - 4003 0,99 2,7132 138,3959 

2a 
derivada 

não 5233 - 4000 0,68 921,4365 213,3635 
sim 7339 - 4034 0,78 1842,399 803,1215 

  

Na Figura 31, são apresentadas as curvas de calibração para a Glicose, o Etanol e o 

Glicerol, respectivamente, referentes a melhor calibração do conjunto de testes com as 

amostras sintéticas somadas as amostras do ensaio 2 de fermentação, apresentados na Tabela 

11. Observa-se uma significativa qualidade de ajuste, principalmente para o Etanol e o 

Glicerol. 
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Figura 31 - Curvas de Calibração (modelo PLS) para: (a) Glicose (pré-tratamento de 1a 
derivada e com filtro); (b) Etanol (pré-tratamento de 2a derivada e com filtro); (c) Glicerol 
(pré-tratamento de 1a derivada e com filtro) usando amostras sintéticas e amostras do cultivo 
F2. 
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Quanto à validação dos ensaios de fermentação utilizando curvas de calibração a partir 

de amostras sintéticas e amostras do cultivo F2, é possível observar nas Figuras 32 a 34 a 

comparação das melhores validações destacadas na Tabela 11 para a Glicose, Etanol e 

Glicerol em relação aos cultivos F1 e F3. Observa-se que as curvas de calibração não 

apresentaram boa capacidade preditiva quando utilizadas para analisar quimiometricamente as 

amostras dos cultivos F1 e F3, com relação aos compostos etanol e glicerol (Figuras 32 a 34). 

Apenas para o caso da Glicose, as análises por NIRS e curva de calibração permitiram 

identificar a tendência de consumo de glicose pela levedura durante a fermentação. 

 

 

Figura 32 - Validação para Glicose – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F2 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas durante os cultivos F1 e F3. 
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Figura 33 - Validação para Etanol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F2 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas durante os cultivos F1 e F3. 
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Figura 34 - Validação para Glicerol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F2 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas durante os cultivos F1 e F3. 

Na Tabela 12, estão apresentados os resultados de calibração utilizando os espectros 

com e sem pré-tratamento e com e sem filtro das amostras sintéticas somadas as amostras do 

cultivo F3. Para as calibrações foram registrados os coeficientes de correlação (R2). Também 

são apresentados os resultados de validação externa, checando-se a capacidade preditiva das 

calibrações frente aos dados experimentais dos cultivos F1 e F2. Para validar a qualidade de 

previsão, foi calculada a soma dos erros quadráticos (RMSE) entre os valores experimentais 

das amostras analisadas por CLAE e os dados calculados pelo NIRS. O uso de filtro nos 

espectros não adicionou melhoria nas correlações de calibração para glicose e etanol, mas 



Resultados e Discussão 
 

Ruthinéia Jéssica Alves do Nascimento, Fevereiro de 2012 82 
 

para o caso do glicerol ouve considerável melhoria, esta situação se apresenta porque a 

utilização pode tornar as informações mais visíveis e em algum casos não adiciona 

significante melhoria. As melhores calibrações estão destacadas na Tabela 12 e resultaram 

valores de correlação de 0,99 para os três compostos: Glicose, Etanol e Glicerol. No que se 

refere à validação, nota-se que os melhores resultados (em destaque) de soma dos erros 

quadráticos não foram obtidos com as melhores calibrações, exceto para o glicerol no cultivo 

F2.  

Tabela 12 - Resultados para a calibração mista com amostras sintéticas mais amostras do 
cultivo F3 e validação com os cultivos F1 e F2. 

Compostos Método Filtro  Faixa 
(cm-1) 

Calibração 
R2 

Validação 
RMSE 

Ensaio 01 Ensaio 02 

Glicose 

Espectro 
não 7320 - 5176 0,94 88,430 345,1386 
sim 8411 - 3999 0,95 1960,6307 883,9089 

1a 
derivada 

não 5041 - 4042 0,99 4211,3726 1124,5766 
sim 5488 - 4323 0,98 9075,9189 7641,1929 

2a 
derivada 

não 7239 - 3999 0,63 1957,7900 794,9093 
sim 7374 - 4285 0,84 1697,9019 2688,1304 

Etanol 

Espectro 
não 7320 - 5176 0,96 345,5492 212,2884 

sim 8411 - 3999 0,94 560,0325 220,6623 

1a 
derivada 

não 5041 - 4042 0,97 125,9365 32,6391 
sim 5488 - 4323 0,96 226,4088 56,1518 

2a 
derivada 

não 7239 - 3999 0,99 475,9164 4097,8988 

sim 7374 - 4285 0,97 188,7313 57,2237 

Glicerol 

Espectro 
não 7320 - 5176 0,45 382,5114 843,2881 
sim 8411 - 3999 0,47 309,9602 701,9923 

1a 
derivada 

não 5041 - 4042 0,98 2,7058 432,0103 
sim 5488 - 4323 0,99 279,1329 25,6826 

2a 
derivada 

não 7239 - 3999 0,72 974,9941 1089,4306 
sim 7374 - 4285 099 1197,1780 322,7044 

  

Na Figura 35, são apresentadas as curvas de calibração para a Glicose, o Etanol e o 

Glicerol, respectivamente, referentes a melhor calibração do conjunto de testes com as 

amostras sintéticas somadas as amostras do cultivo F3, apresentados na Tabela 12. Observa-se 

uma significativa qualidade de ajuste para os três compostos: glicose, etanol e glicerol. 
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Figura 35 - Curvas de Calibração (modelo PLS) para: (a) Glicose (pré-tratamento de 1a 
derivada e sem filtro); (b) Etanol (pré-tratamento de 2a derivada e sem filtro); (c) Glicerol 
(pré-tratamento de 2a derivada e com filtro) usando amostras sintéticas e amostras do cultivo 
F3. 
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Quanto à validação dos ensaios de fermentação utilizando curvas de calibração a partir 

de amostras sintéticas e amostras do cultivo F3, é possível observar nas Figuras 36 a 38 a 

comparação das melhores validações destacadas na Tabela 12 para a Glicose, Etanol e 

Glicerol em relação aos cultivos F1 e F2. Observa-se que as curvas de calibração não 

apresentaram boa capacidade preditiva quando utilizadas para analisar quimiometricamente as 

amostras dos cultivos F1 e F3, com relação aos compostos etanol e glicerol (Figuras 36 a 38). 

Apenas para o caso da Glicose, as análises por NIRS e curva de calibração permitiram 

identificar a tendência de consumo de glicose pela levedura durante a fermentação. 

 

 

Figura 36 - Validação para Glicose – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F3 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas durante os cultivos F1 e F2. 
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Figura 37 - Validação para Etanol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F3 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas durante os cultivos F1 e F2. 
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Figura 38 - Validação para Glicerol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas e amostras do cultivo F3 e os resultados obtidos por CLAE das 
amostras coletadas durante os cultivos F1 e F2. 

Na Tabela 13, estão apresentados os resultados de calibração utilizando os espectros 

com e sem pré-tratamento e com e sem filtro das amostras sintéticas somadas as amostras dos 

cultivos F1 e F2. Para as calibrações foram registrados os coeficientes de correlação (R2). 

Também são apresentados os resultados de validação externa, checando-se a capacidade 

preditiva das calibrações frente aos dados experimentais dos cultivos F1 e F2. Para validar a 

qualidade de predição, foi calculada a soma dos erros quadráticos (RMSE) entre os valores 

experimentais das amostras analisadas por CLAE e os dados calculados pelo NIRS. O uso de 

filtro nos espectros aparentemente não adicionou melhoria nas correlações de calibração para 

glicose e etanol, mas para o caso do glicerol houve considerável melhoria. As melhores 

calibrações estão destacadas na Tabela 13 e resultaram valores de correlação acima de 0,94 
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para os três compostos: Glicose, Etanol e Glicerol. No que se refere à validação, nota-se que 

os melhores resultados (em destaque) de soma dos erros quadráticos não foi obtido com a 

melhor calibração, para a glicose, mas para o etanol e o glicerol o menores erros foram 

obtidos com as melhores calibrações.  

Tabela 13 - Resultados para a calibração com amostras sintéticas mais amostras dos ensaios 
de fermentação; validação com os próprios ensaios de fermentação. 

Validação 
RMSE Compostos Método Filtro  Faixa 

(cm-1) 
Calibração 

R2 
Ensaio 01 Ensaio 02 

não 5928 - 4000 0,94 198,1782 198,8571 Espectro 
sim 8897 - 4736 0,85 80,2178 190,5741 
não 4871 - 4007 0,86 167,4443 193,4536 1a 

derivada sim 6888 - 4323 0,91 447,4193 319,55815 
não 4088 - 4003 0,52 1015,426 884,3616 

Glicose 

2a 
derivada sim 7166 - 4315 0,91 260,7309 504,5329 

não 5928 - 4000 0,96 79,0704 30,88802 Espectro 
sim 8897 - 4736 0,96 49,0331 3,297852 
não 4871 - 4007 0,96 99,7428 12,5236 1a 

derivada sim 6888 - 4323 0,96 105,3279 30,07479 
não 4088 - 4003 0,32 282,0379 186,8590 

Etanol 

2a 
derivada sim 7166 - 4315 0,96 123,0533 25,75092 

não 5928 - 4000 0,95 20,10783 17,13882 Espectro 
sm 8897 - 4736 0,88 6,823197 90,57902 
não 4871 - 4007 0,84 23,4250 49,1457 1a 

derivada sim 6888 - 4323 0,99 5,95546 19,7555 
não 4088 - 4003 0,57 201,5562 141,5055 

Glicerol 

2a 
derivada sim 7166 - 4315 0,99 2,618682 26,2032 

 

Na Figura 39, são apresentadas as curvas de calibração para a Glicose, o Etanol e o 

Glicerol, respectivamente, referentes a melhor calibração do conjunto de testes com as 

amostras sintéticas somadas as amostras dos cultivos F1 e F2, apresentados na Tabela 13. 

Observa-se uma significativa qualidade de ajuste, principalmente para o Etanol e o Glicerol. 
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Figura 39 - Curvas de Calibração (modelo PLS) para: (a) Glicose (sem pré-tratamento e sem 
filtro); (b) Etanol (sem pré-tratamento e com filtro); (c) Glicerol (pré-tratamento de 1a 
derivada e com filtro) usando amostras sintéticas e amostras dos ensaios 1 e 2 de fermentação. 

Quanto à validação dos ensaios de fermentação utilizando curvas de calibração a partir 

de amostras sintéticas e amostras dos cultivos F1 e F2, é possível observar nas Figuras 40 a 42 

a comparação das melhores validações destacadas na Tabela 13 para a Glicose, Etanol e 
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Glicerol em relação ao primeiro e ao segundo ensaio fermentativo. Observa-se que as curvas 

de calibração apresentaram capacidade preditiva razoável quando utilizada para analisar 

quimiometricamente as amostras dos cultivos F1 e F2 (Figura 40 a 42). As análises por NIRS 

e curva de calibração permitiram identificar a tendência de consumo de glicose pela levedura, 

e a tendência de formação dos compostos etanol e glicerol durante o decorrer da fermentação. 

 

 

Figura 40 - Validação para Glicose – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas somadas as amostras dos cultivos F1 e F2 e resultados obtidos por 
CLAE das amostras coletadas durante os cultivos F1 e F2. 
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Figura 41 - Validação para Etanol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas somadas as amostras dos cultivos F1 e F2 e resultados obtidos por 
CLAE das amostras coletadas durante os cultivos F1 e F2. 
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Figura 42- Validação para Glicerol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com amostras sintéticas somadas as amostras com ensaios 1 e 2 de fermentação e resultados 

obtidos por CLAE das amostras coletadas durante os ensaios de fermentação 01 e 02 

 

Na Tabela 14, estão apresentados os resultados de calibração utilizando os espectros 

com e sem pré-tratamento e com e sem filtro das amostras para os cultivos F1, F2 e F3. Para 

as calibrações foram registrados os coeficientes de correlação (R2). Também são apresentados 

os resultados de validação externa, checando-se a capacidade preditiva das calibrações frente 

aos dados experimentais dos próprios cultivos F1, F2 e F3. Para validar a qualidade de 

predição foi calculada a soma dos erros quadráticos (RMSE) entre os valores experimentais 

das amostras analisadas por CLAE e os dados calculados pelo NIRS.  As melhores 
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calibrações estão destacadas na Tabela 14 e resultaram valores de correlação acima de 0,97 

para os três compostos: Glicose, Etanol e Glicerol. No que se refere à validação, nota-se que 

os melhores resultados (em destaque) de soma dos erros quadráticos foi obtido com a melhor 

calibração, para a Glicose, Etanol e o Glicerol apenas para o cultivo F1, mas para os cultivos 

F2 e F3 os menores erros não foram obtidos com as melhores calibrações. Notou-se que a 

utilização do filtro para os espectros pré-tratados, neste caso, adicionou boas melhorias ao 

modelo de calibração. 

Tabela 14 - Resultados para a calibração com as amostras dos cultivos e validação com os 
próprios ensaios de fermentação. 

Compostos Método Filtro Faixa 
(cm-1) 

Calibração 
R2 

Validação 
RMSE 

Ensaio 01 Ensaio 02 Ensaio 03 

Glicose 

Espectro 
não 8566 - 4119 0,93 112,3247 418,5339 59,3369 
sim 8570 - 4157 0,93 113,7655 418,1060 59,6911 

1a 
derivada 

não 4933 - 3999 0,91 112,3247 418,5340 232,4884 
sim 6738 - 4069 0,99 113,7655 418,4060 65,8148 

2a 
derivada 

não 5264 - 4022 0,38 112,3247 418,534 933,2217 
sim 7305 - 4034 0,97 113,7655 418,4060 97,25729 

Etanol 

Espectro 
não 8566 - 4119 0,87 70,9263 11,9388 29,3092 
sim 8570 - 4157 0,87 71,5380 11,8585 29,3420 

1a 
derivada 

não 4933 - 3999 0,89 70,9263 11,9389 37,9391 
sim 6738 - 4069 0,84 71,5381 11,8585 27,5591 

2a 
derivada 

não 5264 - 4022 0,97 70,9263 11,9389 14,4236 
sim 7305 - 4034 0,88 71,5381 11,8585 16,7655 

Glicerol 

Espectro 
não 8566 - 4119 0,89 0,04677 0,1315 0,5840 
sim 8570 - 4157 0,89 0,03923 0,2118 0,5860 

1a 
derivada 

não 4933 - 3999 0,96 0,04677 0,1315 0,1545 
sim 6738 - 4069 0,95 0,3923 0,2118 0,1344 

2a 
derivada 

não 5264 - 4022 0,95 0,04677 0,1315 0,1540 
sim 7305 - 4034 0,96 0,03923 0,2118 0,1399 

 
 

 Na Figura 43, são apresentadas as curvas de calibração para a Glicose, o Etanol e o 

Glicerol, respectivamente, referente à melhor calibração do conjunto de testes com as 

amostras dos cultivos, apresentados na Tabela 14. Observa-se uma significativa qualidade de 

ajuste para glicose, etanol e glicerol. 
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Figura 43 - Curvas de Calibração (modelo PLS) para: (a) Glicose (pré-tratamento de 2ª 

derivada e com filtro); (b) Etanol (pré-tratamento e 2ª derivada e com filtro); (c) Glicerol (pré-

tratamento de 2ª derivada e sem filtro);) usando amostras dos ensaios 1 e 2 de fermentação. 
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Quanto à validação dos cultivos utilizando curvas de calibração a partir de amostras 

dos cultivos F1, F2 e F3, é possível observar nas Figuras 44 a 46 a comparação das melhores 

validações destacadas na Tabela 14 para a Glicose, Etanol e Glicerol em relação aos ensaios 

de fermentação. Observa-se que as curvas de calibração apresentaram boa capacidade 

preditiva quando utilizada para analisar quimiometricamente as amostras dos cultivos F1, F2 e 

F3, em separado (Figura 44 a 46). As análises por NIRS e curva de calibração se 

aproximaram bastante dos pontos experimentais demonstrando bem a tendência de consumo 

de glicose pela levedura, e a tendência de formação dos compostos etanol e glicerol durante o 

decorrer da fermentação. 

 

Figura 44 - Validação para Glicose – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com as amostras dos cultivos F1, F2 e F3 e resultados obtidos por CLAE das próprias 
amostras da fermentação em separado. 



Resultados e Discussão 
 

Ruthinéia Jéssica Alves do Nascimento, Fevereiro de 2012 95 
 

 

Figura 45 - Validação para Etanol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com as amostras dos cultivos F1, F2 e F3 e resultados obtidos por CLAE das próprias 
amostras da fermentação em separado. 
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Figura 46 - Validação para Glicerol – comparação entre os resultados obtidos por calibração 
com as amostras dos cultivos F1, F2 e F3 e resultados obtidos por CLAE das próprias 
amostras da fermentação em separado. 
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4.2.2 M ODELO DE CALIBRAÇÃO – BIOMASSA  

As amostras utilizadas na construção do modelo de calibração para a Biomassa foram 

retiradas de três ensaios de fermentação, com duração entre 6 e 8 horas. No total foram 

colhidos 47 pontos coincidindo com a aquisição dos espectros do meio de cultivo. A faixa de 

concentração das amostras foi de 0,61g.L-1 a 5,85 g.L-1. 

As concentrações de células das amostras foram determinadas a partir da leitura da 

absorbância e posterior correlação com massa seca, através da Equação 14. A aquisição dos 

espectros foi realizada na faixa total de leitura do equipamento, 10.000 cm-1 a 4000 cm-1, 

sendo que a faixa ideal utilizada para construção do modelo foi de 5268,57 cm-1 a 4018,92 

cm-1, faixa esta sugerida pelo software TQ ANALYST 6.  

 Não é recomendado utilizar os espectros brutos para modelar biomassa, pois 

diferenças de dispersão nas amostras podem levar a construção de modelos sem precisão 

(Petersen et al, 2009). Portanto, nesta etapa do trabalho também foram testados vários pré-

tratamentos para a construção do modelo de calibração de concentração de células com a 

finalidade de construir um modelo com boa precisão. 

Figura 47 - Espectros na região do NIRS do conjunto de amostras utilizado para construção 
do modelo de biomassa. (a.) Espectros sem pré-tratamento, (b.) Espectros Tratados com a 
Primeira derivada, (c.) Espectros tratados com a segunda derivada. 

 A Figura 47 apresenta os espectros obtidos do meio de cultivo, a diferentes instantes 

no decorrer da fermentação, que foram utilizados na construção do modelo de calibração PLS 

para concentração de células. A Figura 47.a mostra os espectros sem pré-tratamento onde se 
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pode perceber a mudança da linha de base causada pela presença das células no meio o que 

pode ser corrigido com a utilização dos pré-tratamentos de primeira e segunda derivada como 

se pode observar na Figura 47. b e 47.c, respectivamente. Observando a Figura 47.c percebe-

se que o pré-tratamento com segunda derivada deixa os espectros ruidosos o que é melhorado 

utilizando filtros suavisadores, como o filtro suavisador de Savistky-Golay (Savitzky & 

Golay, 1964). 

 De posse do conjunto de dados obtidos das fermentações alcoólicas, foram testados 

vários pré-tratamentos disponíveis no software TQ ANALYST 6, sendo eles: primeira 

derivada, segunda derivada e suas combinações com o filtro suavisador de Savistky-Golay. 

Tabela 15 - Resultados da Calibração para vários tipos de Pré-tratamento dos espectros do 
meio de fermentação e sua combinação com filtro Suavizador de Savitzky-Golay com 11 
pontos e polinômio de ordem 3. 

Compostos Método Filtro  
Faixa 
(cm-1) 

Calibração 
R2 

Calibração 
RMSEC Fator 

não 7189 - 5596 0,99 0,120 8 Espectro 
sim 8732 - 6479 0,99 0,114 10 
não 4431 - 4231 0,99 0,240 3 1a 

derivada sim 4431 - 4022 0,99 0,164 7 
não 5268 - 5060 0,88 0,923 3 

Biomassa 

2a 
derivada sim 4458 - 4215 0,99 0,138 6 

 Os espectros que passaram pelo pré-tratamento da primeira derivada, por terem os 

picos de absorção encurtados, resultaram, no geral, em uma melhor visualização da variação 

da absorbância com a variação das concentrações de células no meio de fermentação. O pré-

tratamento com a segunda derivada sem filtro não resultou em índice de correlação muito 

bom, 0,88, sendo isto devido à presença de ruídos nos espectros como pode ser observado na 

Figura 47.b. Entretanto a combinação do filtro suavizador de Savitzky-Golay com o pré-

tratamento com a segunda derivada, Figura 48, mostraram bons resultados de correlação o que 

está de acordo com o que é relatado na literatura (Blanco et al, 2004; Vaidyanathan et al, 

2001; Finn et al, 2006; Petersen et al, 2009).  

 Contrário ao esperado, os melhores resultados para biomassa, quanto à calibração, 

foram aqueles referentes aos espectros sem pré-tratamento, mas com a utilização do filtro 

suavizador de Savitzky-Golay, sendo este comportamento devido a relativa baixa 

concentração de células encontrada na fermentação, no máximo 5,85 g.L-1, resultando em 

pouca dispersão da luz devido a presença dos microorganismos. 
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Figura 48 – Espectros na região NIR do meio de fermentação sob combinação do pré-
tratamento segunda derivada e filtro suavisador de Savitzky-Golay. 

A Figura 48 mostra os espectros retirados do meio de cultivo, tratados por segunda 

derivada combinado com filtro suavizador de Savitzky-Golay. Pode-se perceber que a 

utilização do filtro diminuiu os ruídos, facilitando a visualização dos picos de absorção dos 

compostos presentes no meio de cultivo. 

4.3 VALIDAÇÃO - BIOMASSA  

4.3.1 VALIDAÇÃO INTERNA PARA BIOMASSA  

 O procedimento de validação interna para o modelo de biomassa foi feito seguindo o 

procedimento de validação cruzada “deixar um de fora” (leave-one-out), ou seja, um ponto 

serve como ponto de validação enquanto os pontos restantes são utilizados na construção do 

modelo de calibração sendo este procedimento repetido até que todos os pontos tenham sido 

utilizados uma vez como ponto de validação. Os erros de validação cruzada são relatados na 

forma do erro quadrático médio de validação cruzada, RMSECV, sendo este amplamente 

utilizado na literatura como uma ferramenta eficaz para estimar a capacidade de previsão do 

modelo (Hongqiang & Hongzhang, 2008; Rodrigues et al., 2008; Navrátil et al., 2005). 

 Na Tabela 16 pode-se perceber que o menor erro de validação cruzada ocorreu para o 

modelo de calibração utilizando os espectros sem pré-tratamento, onde o RMSECV foi de 

0,173 apresentando-se na mesma ordem de grandeza do RMSEC para o modelo de calibração 

obtido nas mesmas condições. Todos os RMSECV mostrados na Tabela 16 se encontram na 

mesma ordem de grandeza dos RMSEC obtidos para os mesmos modelos de calibração 

evidenciando a importância da utilização do método de validação de cruzada como ferramenta 

eficaz na validação do modelo obtido. 
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Tabela 16 - Resultados da validação cruzada para vários tipos de Pré-tratamento dos 
espectros do meio de fermentação. PD – Primeira derivada, SD – Segunda Derivada, SG – 
Filtro Suavizador de Savitzky-Golay com 11 pontos e polinômio de ordem 3 

Composto Método Filtro 
Faixa 
(cm-1) 

Calibração 
R2 

Validação 
RMSECV Fator 

não 7189 - 5596 0,99 0,173 8 Espectro 
sim 8732 - 6479 0,99 0,243 10 
não 4431 - 4231 0,98 0,286 3 1a 

derivada sim 4431 - 4022 0,97 0,429 7 
não 5268 - 5060 0,73 1,33 3 

Biomassa 

2a 
derivada sim 4458 - 4215 0,99 0,272 6 

 Avaliando os coeficientes de correlação e o erro quadrático médios de validação 

cruzada pode-se afirmar que os modelos com melhor desempenho para fins de previsão das 

concentrações de células foram aqueles, construídos utilizando os espectros sem pré-

tratamento, pois apresentou ótimo índice de correlação R2 de 0,99 e menor RMSEC de 0,173 

para a biomassa. Destas informações pode-se entender que o método de análise química 

utilizando o NIRS equipado com um sensor conectado a este por cabo de fibra ótica pode ser 

utilizado como uma boa técnica analítica alternativa para a determinação das concentrações 

de células nos meios fermentativos configurando o NIRS como um equipamento importante 

para o monitoramento em tempo real das fermentações, em especial a fermentação alcoólica.  

4.3.2 VALIDAÇÃO EXTERNA PARA BIOMASSA  

 A validação externa do modelo construído para biomassa foi realizada utilizando seis 

amostras retiradas do meio de cultivo do terceiro ensaio de fermentação. Foram coletados 

espectros no mesmo instante que as amostras colhidas, com a finalidade de quantificar a 

concentração de células pelo método de referência para biomassa descrito no capítulo 3 deste 

trabalho. Os erros de validação externa são relatados na forma do erro quadrático médio de 

previsão, RMSEP, sendo este bastante utilizado na literatura como ferramenta para estimar a 

capacidade de previsão do modelo de calibração obtido (Gonzáles-Sáiz et al., 2007; Ödman et 

al., 2009; Sáiz-Abajo et al., 2006). 

 A Tabela 17 mostra os dados de RMSEC e RMSEP para os vários modelos de 

calibração obtidos a depender do tipo de pré-tratamento utilizado para a sua obtenção. De 

acordo com os dados pode-se perceber que o modelo com melhor desempenho foi obtido 

utilizando os espectros sem pré-tratamento, pois para este modelo verificou-se um baixo valor 
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do RMSEP (0,120) e o número de fatores foi igual a 8, número este menor que o número de 

fatores apresentado pelo modelo obtido a partir dos espectros sem pré-tratamento, mas com a 

utilização do filtro suavizador de Savitzky-Golay. 

Tabela 17 - Resultados da validação externa para vários tipos de pré-tratamento dos espectros 
do meio de fermentação. PD – Primeira derivada, SD – Segunda Derivada, SG – Filtro 
Suavizador de Savitzky-Golay com 11 pontos e polinômio de ordem 3 

Compostos Método Filtro  
Faixa 
(cm-1) 

Calibração 
RMSEC 

Validação 
RMSEP Fator 

não 7189 - 5596 0,120 0,130 8 Espectro 
sim 8732 - 6479 0,114 0,116 10 
não 4431 - 4231 0,240 0,296 3 1a 

derivada sim 4431 - 4022 0,164 0,207 7 
não 5268 - 5060 0,923 0,740 3 

Biomassa 

2a 
derivada sim 4458 - 4215 0,138 0,182 6 

 Os valores de RMSEP encontrados foram baixos e encontram-se na mesma ordem de 

grandeza dos valores de RMSEC, o que pode ser observado na Tabela 17, sendo que os 

valores 0,116 e 0,114 referentes ao RMSEP e ao RMSEC foram os menores, demonstrando 

que o modelo obtido apresenta bom desempenho quanto à previsão de amostras externas ao 

conjunto de dados utilizados na construção do modelo de calibração. 

 

Figura 49 – Curvas de Calibração (modelo PLS) para biomassa (sem pré-tratamento e com 
filtro). 

 A Figura 49 mostra os dados de correlação do melhor modelo de calibração para 

biomassa que apresentou índice de correlação de 0,99 e RMSEC de 0,114 e RMSEP de 0,116. 
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Pode-se perceber que as medidas calculadas para novas amostras se encontram bem próximas 

à linha de correlação indicando a boa capacidade do modelo de prever a concentração de 

células de novas amostras. 

4.3.3 M ONITORAMENTO DA FERMENTAÇÃO – NIRS VESURS MEDIDAS OFF -LINE  

 As curvas de medidas calculadas pelo NIRS foram construídas com os melhores 

modelos encontrados durante os testes com o conjunto de dados disponíveis. Na Tabela 18 

estão dispostos os melhores resultados de previsão para os cultivos F1, F2 e F3. 

Tabela 18 – Melhores curvas de calibração encontradas para concentração de células, glicose, 
etanol e glicerol 

 ENSAIO 1 ENSAIO 2 ENSAIO 3 

Componentes Pré-Tratamento Fatores Pré-Tratamento Fatores Pré-Tratamento Fatores 

Glicose 1ª derivada com filtro 7 Espectro com filtro 4 Espectro sem filtro 4 

Etanol 2ª derivada sem filtro 4 Espectro com filtro 1 Espectro sem filtro 1 

Glicerol 2ª derivada com filtro 3 1ª derivada sem filtro 4 1ª derivada com filtro 4 

Biomassa Espectro sem filtro 8 Espectro sem filtro 8 Espectro sem filtro 8 

 

As Figuras 50 a 52 mostram as curvas de medidas experimentais e as curvas de 

medidas calculadas para cada um dos compostos formados: Glicose, Etanol e Glicerol, bem 

como, apresenta as curvas de crescimento de células e consumo de substrato para cada um dos 

ensaios de fermentação.  
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Figura 50 – Comparação entre a curva de crescimento de células, curva de consumo de 
subtrato e curvas de formação de produtos experimentais e as curvas calculadas pelo modelo 
PLS construído para o cultivo F1. 

 

Figura 51 - Comparação entre a curva de crescimento de células, curva de consumo de 
subtrato e curvas de formação de produtos experimentais e as curvas calculadas pelo modelo 
PLS construído para o cultivo F2. 
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Figura 52 - Comparação entre a curva de crescimento de células, curva de consumo de 
subtrato e curvas de formação de produtos experimentais e as curvas calculadas pelo modelo 
PLS construído para o cultivo F3. 

O modelo obtido para a concentração de células foi utilizado para prever novas 

amostras, não pertencentes ao conjunto de dados de calibração e mostrou também boa 

capacidade de correlação, pois como pode ser observado nas Figuras 50 a 52 os valores 

calculados pelo modelo construído se apresentaram bastante próximo dos valores reais e 

reproduziram bem a tendência da curva de crescimento de células durante a fermentação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nos processos biotecnológicos, é imprescindível o monitoramento de diversas 

variáveis operacionais e de parâmetros qualitativos, além do controle para manter o sistema 

em condições ótimas de produção. Pensando nisto, a primeira parte deste trabalho foi voltada 

para a construção de um programa computacional com a finalidade de promover o 

monitoramento em tempo real das variáveis temperatura, agitação, pH, pO2, adição de 

antiespumante e adição de substrato ao bioreator, bem como o registro destas variáveis em 

arquivo .txt tornando as informações mais acessíveis ao usuário. O programa de aquisição de 

dados apresentado neste trabalho foi construído para apresentar uma interface 

máquina/usuário mais amigável e de fácil manuseio. 

No que se refere aos parâmetros qualitativos, nos últimos anos muitos estudos 

exploraram o potencial da espectroscopia no infravermelho próximo para o monitoramento de 

processos biotecnológicos (Petersen et al., 2009), pois o NIRS se configura em uma técnica 

analítica rápida, não destrutiva e de baixo custo (Roggo et al., 2007) que pode ser utilizada na 

implementação de sistemas de controle, otimização de processos e em medidas qualitativas e 

quantitativas em tempo real. 

O interesse pela utilização do NIRS como técnica analítica cresceu devido ao 

desenvolvimento de sensores dotados de cabos de fibra ótica que podem ser utilizados para 

realizar medidas on-line e principalmente in situ, e também devido à modernização dos 

computadores que são ferramentas importantes para a realização dos tratamentos estatísticos 

necessários à construção dos modelos de calibração. 

A segunda parte deste trabalho estudou o NIRS como ferramenta para promover o 

monitoramento de variáveis importantes à fermentação, tais como: concentração de células, 

concentração de substrato e produtos, que comumente tem suas análises feitas off-line e com 

certo tempo de atraso. 

Com a finalidade de utilizar o NIRS como ferramenta de monitoramento em tempo 

real foram testados vários tipos de modelos de calibração, com pré-tratamento de 1ª derivada 

ou 2ª derivada com e sem filtro, para concentração de células, glicose, etanol e glicerol. Os 

modelos de calibração foram baseados na regressão por mínimos quadráticos parciais (PLSR) 

e foram construídos utilizando o software TQ ANALYST 6. 

As melhores correlações ocorreram para os modelos construídos utilizando as 

amostras dos cultivos F1, F2 e F3 e suas respectivas validações com os próprios cultivos, 
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indicando que para se atingir boas validações deve-se utilizar preferencialmente amostras 

reais de cultivos. No geral as melhores validações foram conseguidas para o componente 

Etanol, pois até mesmo as curvas de calibração com amostras sintéticas apresentaram 

previsões razoáveis para este composto, diferentemente da glicose e glicerol que se 

adequaram bem apenas às curvas de calibração com amostras dos ensaios de fermentação. 

Pode-se concluir que para otimizar o modelo de calibração encontrado deve-se, sempre que 

possível, adicionar mais dados dos cultivos aumentando, dessa forma, a sua capacidade 

preditiva. 

A capacidade de previsão dos modelos obtidos foram avaliadas observando os 

menores valores do erro quadrático médio, RMSE, que mostra o quão robusto é o modelo em 

estudo. Os melhores modelos de calibração obtidos estão dispostos na Tabela 18 (Página 98) 

e mostram que para cada ensaio houve uma melhor correlação para diferentes faixas do 

espectro escolhidas pelo software TQ ANALYST 6. 

Os resultados mostraram que o método analítico baseado no NIRS, equipado com 

sensor conectado ao equipamento por cabos de fibras óticas, pode ser utilizado como um 

método rápido e eficaz para quantificar concentrações de células, substrato e produtos 

permitindo a implementação do monitoramento em tempo real e in situ dos processos 

fermentativos. Vale aqui ressaltar que os modelos de calibração construídos para o NIRS 

devem estar sempre em constante ciclo de otimização. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 

� Realizar a otimização do modelo de calibração encontrado. 

� Implantar o monitoramento em tempo real da fermentação alcoólica utilizada como 

objeto de estudo deste trabalho. 

� Construir modelos de calibração a partir de ensaios de fermentação com meios de 

cultura mais complexos que o meio sintético utilizado neste trabalho. 
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ANEXO  I:  DADOS EXPERIMENTAIS   

O anexo 1 apresenta os dados experimentais utilizados na construção, validação interna e validação externa dos modelos de 

análise multivariada apresentados neste trabalho. 

Tabela 19 – Dados experimentais utilizados na construção e validação externa do modelos de calibração para concentração de glicose, etanol e glicerol. 

 Glicose Etanol Glicerol Vtotal 

Pontos Ci Vi Massa g Cf Ci Vi Massa g Cf Ci Vi Massa g Cf   

1 40,0 0,5 0,02 1,82 30,0 10,0 0,30 27,27 60,0 0,5 0,03 2,73 11,0 

2 40,0 1,0 0,04 3,48 30,0 9,5 0,29 24,78 60,0 1,0 0,06 5,22 11,5 

3 40,0 1,5 0,06 5,00 30,0 9,0 0,27 22,50 60,0 1,5 0,09 7,51 12,0 

4 40,0 2,0 0,08 6,40 30,0 8,5 0,26 20,40 60,0 2,0 0,12 9,61 12,5 

5 40,0 2,5 0,10 7,69 30,0 8,0 0,24 18,46 60,0 2,5 0,15 11,55 13,0 

6 40,0 3,0 0,12 8,89 30,0 7,5 0,23 16,67 60,0 3,0 0,18 13,34 13,5 

7 40,0 3,5 0,14 10,00 30,0 7,0 0,21 15,00 60,0 3,5 0,21 15,01 14,0 

8 40,0 4,0 0,16 11,03 30,0 6,5 0,20 13,45 60,0 4,0 0,24 16,56 14,5 

9 40,0 4,5 0,18 12,00 30,0 6,0 0,18 12,00 60,0 4,5 0,27 18,01 15,0 

10 40,0 5,0 0,20 12,90 30,0 5,5 0,17 10,65 60,0 5,0 0,30 19,37 15,5 

11 40,0 5,5 0,22 13,75 30,0 5,0 0,15 9,38 60,0 5,5 0,33 20,64 16,0 

12 40,0 6,0 0,24 14,55 30,0 4,5 0,14 8,18 60,0 6,0 0,36 21,83 16,5 

13 40,0 6,5 0,26 15,29 30,0 4,0 0,12 7,06 60,0 6,5 0,39 22,96 17,0 

14 40,0 7,0 0,28 16,00 30,0 3,5 0,11 6,00 60,0 7,0 0,42 24,02 17,5 

15 40,0 7,5 0,30 16,67 30,0 3,0 0,09 5,00 60,0 7,5 0,45 25,02 18,0 

16 40,0 8,0 0,32 17,30 30,0 2,5 0,08 4,05 60,0 8,0 0,48 25,96 18,5 

17 40,0 8,5 0,34 17,89 30,0 2,0 0,06 3,16 60,0 8,5 0,51 26,86 19,0 

18 40,0 9,0 0,36 18,46 30,0 1,5 0,05 2,31 60,0 9,0 0,54 27,71 19,5 

19 40,0 9,5 0,38 19,00 30,0 1,0 0,03 1,50 60,0 9,5 0,57 28,52 20,0 
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20 40,0 10,0 0,40 19,51 30,0 0,5 0,02 0,73 60,0 10,0 0,60 29,29 20,5 

21 15,0 0,5 0,01 0,68 20,0 10,0 0,20 18,18 30,0 0,5 0,02 1,36 11,0 

22 15,0 1,0 0,02 1,30 20,0 9,5 0,19 16,52 30,0 1,0 0,03 2,61 11,5 

23 15,0 1,5 0,02 1,88 20,0 9,0 0,18 15,00 30,0 1,5 0,05 3,75 12,0 

24 15,0 2,0 0,03 2,40 20,0 8,5 0,17 13,60 30,0 2,0 0,06 4,80 12,5 

25 15,0 2,5 0,04 2,88 20,0 8,0 0,16 12,31 30,0 2,5 0,08 5,77 13,0 

26 15,0 3,0 0,05 3,33 20,0 7,5 0,15 11,11 30,0 3,0 0,09 6,67 13,5 

27 15,0 3,5 0,05 3,75 20,0 7,0 0,14 10,00 30,0 3,5 0,11 7,50 14,0 

28 15,0 4,0 0,06 4,14 20,0 6,5 0,13 8,97 30,0 4,0 0,12 8,28 14,5 

29 15,0 4,5 0,07 4,50 20,0 6,0 0,12 8,00 30,0 4,5 0,14 9,00 15,0 

30 15,0 5,0 0,08 4,84 20,0 5,5 0,11 7,10 30,0 5,0 0,15 9,68 15,5 

31 15,0 5,5 0,08 5,16 20,0 5,0 0,10 6,25 30,0 5,5 0,17 10,32 16,0 

32 15,0 6,0 0,09 5,45 20,0 4,5 0,09 5,45 30,0 6,0 0,18 10,91 16,5 

33 15,0 6,5 0,10 5,74 20,0 4,0 0,08 4,71 30,0 6,5 0,20 11,48 17,0 

34 15,0 7,0 0,11 6,00 20,0 3,5 0,07 4,00 30,0 7,0 0,21 12,01 17,5 

35 15,0 7,5 0,11 6,25 20,0 3,0 0,06 3,33 30,0 7,5 0,23 12,51 18,0 

36 15,0 8,0 0,12 6,49 20,0 2,5 0,05 2,70 30,0 8,0 0,24 12,98 18,5 

37 15,0 8,5 0,13 6,71 20,0 2,0 0,04 2,11 30,0 8,5 0,26 13,43 19,0 

38 15,0 9,0 0,14 6,92 20,0 1,5 0,03 1,54 30,0 9,0 0,27 13,85 19,5 

39 15,0 9,5 0,14 7,13 20,0 1,0 0,02 1,00 30,0 9,5 0,29 14,26 20,0 

40 15,0 10,0 0,15 7,32 20,0 0,5 0,01 0,49 30,0 10,0 0,30 14,64 20,5 

41 60,0 10,0 0,60 55,81 20,0 0,5 0,01 0,93 60,0 0,25 0,02 1,40 10,8 

42 60,0 9,5 0,57 51,82 20,0 1,0 0,02 1,82 60,0 0,50 0,03 2,73 11,0 

43 60,0 9,0 0,54 48,00 20,0 1,5 0,03 2,67 60,0 0,75 0,05 4,00 11,3 

44 60,0 8,5 0,51 44,35 20,0 2,0 0,04 3,48 60,0 1,00 0,06 5,22 11,5 

45 60,0 8,0 0,48 40,85 20,0 2,5 0,05 4,26 60,0 1,25 0,08 6,38 11,8 

46 60,0 7,5 0,45 37,50 20,0 3,0 0,06 5,00 60,0 1,50 0,09 7,50 12,0 

47 60,0 7,0 0,42 34,29 20,0 3,5 0,07 5,71 60,0 1,75 0,11 8,57 12,3 
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48 60,0 6,5 0,39 31,20 20,0 4,0 0,08 6,40 60,0 2,00 0,12 9,60 12,5 

49 60,0 6,0 0,36 28,24 20,0 4,5 0,09 7,06 60,0 2,25 0,14 10,59 12,8 

50 60,0 5,5 0,33 25,38 20,0 5,0 0,10 7,69 60,0 2,50 0,15 11,54 13,0 

51 60,0 5,0 0,30 22,64 20,0 5,5 0,11 8,30 60,0 2,75 0,17 12,45 13,3 

52 60,0 4,5 0,27 20,0 20,0 6,0 0,12 8,89 60,0 3,00 0,18 13,33 13,5 

53 60,0 4,0 0,24 17,5 20,0 6,5 0,13 9,45 60,0 3,25 0,20 14,18 13,8 

54 60,0 3,5 0,21 15,0 20,0 7,0 0,14 10,00 60,0 3,50 0,21 15,00 14,0 

55 60,0 3,0 0,18 12,6 20,0 7,5 0,15 10,53 60,0 3,75 0,23 15,79 14,3 

56 60,0 2,5 0,15 10,3 20,0 8,0 0,16 11,03 60,0 4,00 0,24 16,55 14,5 

57 60,0 2,0 0,12 8,1 20,0 8,5 0,17 11,53 60,0 4,25 0,26 17,29 14,8 

58 60,0 1,5 0,09 6,0 20,0 9,0 0,18 12,00 60,0 4,50 0,27 18,00 15,0 

59 60,0 1,0 0,06 3,9 20,0 9,5 0,19 12,46 60,0 4,75 0,29 18,69 15,3 

60 60,0 0,5 0,03 1,9 20,0 10,0 0,20 12,90 60,0 5,00 0,30 19,35 15,5 

61 60,0 10,0 0,60 53,33 30,0 0,25 0,01 0,67 60,0 1,00 0,06 5,33 11,25 

62 60,0 9,5 0,57 49,57 30,0 0,50 0,02 1,30 60,0 1,50 0,09 7,83 11,50 

63 60,0 9,0 0,54 46,96 30,0 0,75 0,02 1,96 60,0 1,75 0,11 9,13 11,50 

64 60,0 8,5 0,51 44,35 30,0 1,00 0,03 2,61 60,0 2,00 0,12 10,43 11,50 

65 60,0 8,0 0,48 41,74 30,0 1,25 0,04 3,26 60,0 2,25 0,14 11,74 11,50 

66 60,0 7,5 0,45 39,13 30,0 1,50 0,05 3,91 60,0 2,50 0,15 13,04 11,50 

67 60,0 7,0 0,42 36,52 30,0 1,75 0,05 4,57 60,0 2,75 0,17 14,35 11,50 

68 60,0 6,5 0,39 33,91 30,0 2,00 0,06 5,22 60,0 3,00 0,18 15,65 11,50 

69 60,0 6,0 0,36 31,30 30,0 2,25 0,07 5,87 60,0 3,25 0,20 16,96 11,50 

70 60,0 5,5 0,33 28,70 30,0 2,50 0,08 6,52 60,0 3,50 0,21 18,26 11,50 

71 60,0 0,25 0,02 1,40 30,0 10,00 0,30 27,91 60,0 0,50 0,03 2,79 10,75 

72 60,0 0,50 0,03 2,67 30,0 9,75 0,29 26,00 60,0 1,00 0,06 5,33 11,25 

73 60,0 0,75 0,05 3,83 30,0 9,50 0,29 24,26 60,0 1,50 0,09 7,66 11,75 

74 60,0 1,00 0,06 4,90 30,0 9,25 0,28 22,65 60,0 2,00 0,12 9,80 12,25 

75 60,0 1,25 0,08 5,88 30,0 9,00 0,27 21,18 60,0 2,50 0,15 11,76 12,75 
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76 60,0 1,50 0,09 6,79 30,0 8,75 0,26 19,81 60,0 3,00 0,18 13,58 13,25 

77 60,0 1,75 0,11 7,64 30,0 8,50 0,26 18,55 60,0 3,50 0,21 15,27 13,75 

78 60,0 2,00 0,12 8,42 30,0 8,25 0,25 17,37 60,0 4,00 0,24 16,84 14,25 

79 60,0 2,25 0,14 9,15 30,0 8,00 0,24 16,27 60,0 4,50 0,27 18,31 14,75 

80 60,0 2,50 0,15 9,84 30,0 7,75 0,23 15,25 60,0 5,00 0,30 19,67 15,25 

 

 

 

 

Tabela 20 – Experimentais de concentração de células obtidas no cultivo F1. 

  Absorbância Diluição 

Ponto Leitura 1 Leitura2 Média Conc. Diluição V amostra(mL) V água (mL) Conc. Real 

0 0,556 0,559 0,558 0,70 sem X X 0,70 

1 0,727 0,725 0,726 0,91 sem  X X 0,91 

2 0,946 0,944 0,945 1,17 sem X X 1,17 

3 0,859 0,849 0,854 1,06 01:02 1,00 1,00 2,12 

4 0,729 0,724 0,727 0,91 01:04 1,00 3,00 3,63 

5 0,645 0,636 0,6405 0,80 01:06 1,00 5,00 4,82 

6 0,762 0,759 0,7605 0,95 01:06 1,00 5,00 5,68 

7 0,765 0,766 0,7655 0,95 01:06 1,00 5,00 5,72 

8 0,785 0,783 0,784 0,98 01:06 1,00 5,00 5,85 
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Tabela 21 – Dados Experimentais de concentração de células obtidas no cultivo F2. 

  Absorbância Diluição 

Ponto Leitura 1 Leitura2 Média Conc. Diluição V amostra(mL) 
V água 

(mL) 

Conc. 

Real 

0 0,476 0,475 0,476 0,61 sem X X 0,61 

1 0,524 0,522 0,523 0,66 sem X X 0,66 

2 0,586 0,583 0,585 0,74 sem X X 0,74 

3 0,67 0,668 0,669 0,84 sem x x 0,84 

4 0,772 0,763 0,768 0,96 sem x x 0,96 

5 0,895 0,886 0,891 1,10 sem x x 1,10 

6 0,665 0,658 0,662 0,83 01:02 1,00 1,00 1,66 

7 0,780 0,775 0,778 0,97 01:02 1,00 1,00 1,94 

8 0,903 0,905 0,904 1,12 01:02 1,00 1,00 2,24 

9 0,622 0,619 0,6205 0,78 01:04 1,00 3,00 3,12 

10 0,695 0,691 0,693 0,87 01:04 1,00 3,00 3,47 

11 0,809 0,804 0,8065 1,00 01:04 1,00 3,00 4,01 

12 0,639 0,638 0,6385 0,80 01:06 1,00 5,00 4,81 

13 0,756 0,759 0,7575 0,94 01:06 1,00 5,00 5,66 

14 0,757 0,754 0,7555 0,94 01:06 1,00 5,00 5,65 

15 0,776 0,77 0,773 0,96 01:06 1,00 5,00 5,77 
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Tabela 22 - Dados Experimentais de concentração de células obtidas no cultivo F3. 

  Absorbância Diluição   

Ponto Leitura 1 Leitura2 Média Conc. Diluição V amostra(mL) V água (mL) Conc. 

Real 

0 0,501 0,511 0,506 0,64 sem   X 0,64 

1 0,612 0,616 0,614 0,77 sem    X 0,77 

2 0,691 0,679 0,685 0,86 sem   X 0,86 

3 0,756 0,765 0,761 0,95 sem   x 0,95 

4 0,912 0,91 0,911 1,13 sem   x 1,13 

5 0,685 0,67 0,678 0,85 01:02 1 1 1,7 

6 0,747 0,753 0,75 0,93 01:02 1 1 1,87 

7 0,817 0,831 0,824 1,02 01:02 1 1 2,05 

8 0,65 0,639 0,6445 0,81 01:03 1 2 2,42 

9 0,693 0,68 0,6865 0,86 01:03 1 2 2,58 

10 0,769 0,767 0,768 0,96 01:03 1 2 2,87 

11 0,832 0,812 0,822 1,02 01:03 1 2 3,06 

12 0,679 0,683 0,681 0,85 01:04 1 3 3,41 

13 0,718 0,725 0,7215 0,9 01:04 1 3 3,6 

14 0,79 0,789 0,7895 0,98 01:04 1 3 3,93 

15 0,849 0,841 0,845 1,05 01:04 1 3 4,19 

16 0,655 0,654 0,6545 0,820176 01:06 1 5 4,92 

17 0,711 0,716 0,7135 0,890929 01:06 1 5 5,35 

18 0,705 0,702 0,7035 0,878937 01:06 1 5 5,27 

19 0,716 0,711 0,7135 0,890929 01:06 1 5 5,35 

20 0,727 0,72 0,7235 0,902921 01:06 1 5 5,42 

21 0,763 0,749 0,756 0,941895 01:06 1 5 5,65 
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ANEXO II:  CROMATOGRAMA  E CURVAS PADRÃO   

O anexo II apresenta o cromatograma e as curvas padrões de concentração referentes 

a glicose, etanol, glicerol e biomassa utilizadas neste trabalho. 

 

Cromatograma típico indicando o pico correspondente a glicose (TR= 10,9 

minutos), glicerol (TR= 15,2 minutos) e etanol (TR= 23,7 minutos). 

 

Cromatogramas de meio de cultivo de para produção de etanol com tempos de 

retenção de 10,9, 15,2 e 23,7 minutos para glicose, glicerol e etanol respectivamente. 
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Curva padrão correspondente às concentrações de glicose, glicerol e etanol em g.L-1. 

 

Curva padrão correspondente a concentração de células em g.L-1 em massa seca. 
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Curva padrão correspondente a concentração de glicose em g.L-1 pelo método DNS. 

 


