
Resumo 

Os bioreactores de floculação são sistemas de alta densidade celular que exploram as propriedades 

de sedimentação rápida de células agregadas. A optimização do seu desenho, orientada para um 

determinado processo biológico, constitui matéria para desenvolvimento científico e tecnológico.  

Neste trabalho, propôs-se um novo bioreactor de floculação com a configuração "airlift". Foi 

comparado a diversos níveis com um bioreactor com reciclagem externa forçada, no decurso de 

fermentações alcoólicas utilizando uma estirpe altamente floculenta de Saccharomyces cerevisiae. 

Verificou-se que a configuração proposta permite atingir produtividades em etanol superiores (12.9 

getanoI 
1L-1h-1) e retenção de biomassa activa superior (50 gpeso secoL-1). As suas vantagens reflectem-

se ainda nos custos energéticos para bioreactores de pequena escala, e também na sua simplicidade 

mecânica.  

Com o intuito de diminuir as limitações difusionais internas nos flocos de leveduras, estudou-se o 

efeito do aditivo de floculação Magna Floc LT25 sobre a cinética de fermentação. A sua utilização em 

fermentações "batch" permitiu duplicar a taxa específica de consumo de glucose e aumentar em 60% 

a produtividade em etanol. Confirmou-se que a molécula deste polímero intervém na floculação 

fazendo a ponte entre os iões Ca2+ ligados à parede celular. A utilização do aditivo em fermentações 

em contínuo permitiu melhorar o arranque e a eficiência global dos bioreactores estudados.  

Nestas experiências detectaram-se alterações nos rendimentos de conversão estequiométricos, 

indiciando alterações metabólicas. Procurou clarificar-se a ocorrência deste fenómeno em duas 

situações: i) durante o arranque de fermentações no bioreactor airlift, estudando a evolução do 

tamanho dos flocos aliada à transferência e consumo de oxigénio; verificou-se que é determinante a 

acção conjugada das taxas de diluição e de arejamento; ii) em fermentações "batch" na presença de 

Magna Floc LT25, verificando-se que o aditivo não afecta nem a transferência, nem o consumo de 

oxigénio; no entanto, as taxas específicas de produção de CO2, determinadas em respirómetro, 

apresentam um comportamento diverso.  

A caracterização da agressividade abrasiva de bioreactores de floculação é essencial para o seu 

desenvolvimento. Neste sentido, propôs-se uma técnica experimental envolvendo a simulação da 

fase sólida por bolas de alginato e o doseamento do material perdido para o líquido devido à abrasão. 

Adicionalmente, verificou-se que a estabilidade física das bolas é prejudicada por uma carga de 

células imobilizadas elevada quando sujeitas a velocidades de circulação do líquido elevadas. Não se 

observaram diferenças significativas entre a agressividade dos três sistemas de agitação estudados - 

copos com agitação magnética, reactor de leito fluidizado e reactor airlift - nos quais a velocidade de 

circulação do líquido foi semelhante.  



Abstract  

Flocculation bioreactors are high cell density systems which explore the fast sedimentation properties 

of aggregated cells. The optimisation of its design oriented towards a specific biological process is 

regarded as substance for scientific and technological development.  

In this work a new flocculation bioreactor is proposed with an "airlift" configuration. It was compared at 

several levels with a forced external recycle configuration, during ethanolic fermentations conducted 

with a highly flocculent yeast strain of Saccahromyces cerevisiae. This configuration allowed for higher 

ethanol productivities (12.9 getanol1L-1h-1) and higher active biomass retention (50 gdry  weightL
-1). Its 

advantages are also reflected upon the energetic costs for small scale bioreactors and on its 

mechanical simplicity.  

With the purpose of reducing internal diffusional limitations in yeast flocs, the effect of the flocculation 

additive Magna Floc LT25 upon the fermentation kinetics was studied. The utilisation of the additive in 

batch fermentations allowed for a twofold increase in the specific glucose uptake rate and an increase 

of 60% in the ethanol productivity. It was confirmed that the molecule of this polymer takes part in 

flocculation by bridging Ca2+ ions linked to the cell wall. The utilisation of the additive in continuous 

fermentation improved the start-up and the overall performance of the studied bioreactors.  

In these experiments, changes in the stoichiometric conversion yields were detected, indicating the 

occurrence of metabolic shifts. An attempt was made to clarify this phenomenon in two situations: i) 

during fermentation start-up in the airlift bioreactor, studying the floc size evolution associated to the 

oxygen transfer and consumption rates; it was evident that the joint action of the dilution and aeration 

rates is determining; in batch fermentations in the presence of Magna Floc LT25, it was observed that 

the additive does not affect either the oxygen transfer or the oxygen consumption; however the 

specific CO2 production rates, determined in respirometer, present a distinct behaviour.  

The characterisation of the abrasive aggressiveness in flocculation bioreactors is essential for its 

development. With this concern, an experimental technique was presented involving the simulation of 

the solid phase by alginate beads and the assessment of bead material lost into the liquid due to 

abrasion. Additionally, it was apparent that the physical stability of the beads is diminished by a high 

percentage of immobilised cells when subject to high liquid circulation velocities. There were no 

significant differences between the aggressiveness of the three agitation systems studied - flasks with 

magnetically stirring, fluidized bed reactor and airlift reactor - in which the liquid circulation velocity was 

similar.  


