
 
 
 

 

Resumo 

Palavras Chave: Biofilme Pseudomonas fluorescens Modelo Parâmetros Cinéticos 

 

A formação de biofilmes afecta, gravemente, a indústria e a saúde da população. O controlo da 

formação de biofilmes é um processo complexo porque são vários os factores que influenciam a sua 

evolução e estrutura. No entanto, o estudo cientifico do biofilme permitiu o desenvolvimento de 

modelos que ajustam expressões matemáticas ao crescimento do biofilme. O principal objectivo deste 

projecto foi a determinação de parâmetros cinéticos de desenvolvimento de biofilme para a bactéria 

Pseudomonas fluorescens em que o factor limitante era a concentração de carbono orgânico facilmente 

assimilável fornecida ao biofilme.  

Com o objectivo de estudar a cinética de formação de biofilmes pela Pseudomonas fluorescens 

o trabalho realizado foi dividido em varias tarefas: 

 Estudo da influência do regime de escoamento hidráulico e a concentração de carbono 

facilmente assimilável fornecida ao biofilme na massa e espessura do biofilme. Para tal, 

foram realizados diversos ensaios de formação de biofilme num reactor de célula de fluxo 

testando, simultaneamente, o regime de escoamento hidráulico, turbulento e laminar, e a 

concentração em nutrientes. 

 Efectuou-se a quantificação celular do biofilme através de microscopia de epifluorescência 

associada a diferentes corantes, nomeadamente, DAPI, CTC, e o kit Live/Dead. 

A realização do trabalho permitiu concluir que: 

 A acumulação de biofilme nas superfícies de adesão aumenta com o aumento da 

concentração de nutrientes; 

 A acumulação de biofilme nas superfícies de adesão é maior quando em regime laminar em 

relação a regime turbulento para as mesmas concentrações de nutrientes; 

 A quantificação celular através do DAPI permite concluir que a multiplicação celular 

aumenta consideravelmente a partir das 50primeiras horas; 

 A quantificação celular através do kit Live/Dead permitiu determinar o carácter da 

penetração de substrato, esta penetração foi classificada como parcial; 

Foram também determinados diferentes parâmetros cinéticos, nomeadamente, mf
* (massa máxima de 

biofime por unidade de área), Jp (fluxo de formação de biofilme), rs
* (taxa de consumo de substrato), µp 

(taxa específica de crescimento de biofilme), e YF/S (taxa de rendimento em biomassa) e ainda 1/b 

(resistência do biofilme ao desprendimento), para quatro concentrações diferentes de nutrientes, 

nomeadamente, 20, 80, 150, e 200 ppm em regime turbulento, com um número de Reynolds igual a 

5800. Determinou-se também o valor da constante de afinidade, Ks, igual a 0,02 kg.m-3, da taxa 

específica máxima de crescimento de biofilme, µpmax, igual a 0,023 h-1, da difusividade da glucose no 

biofilme, , igual a 2,01.10-10 m2.s-1, da constante de velocidade para a reacção de ordem zero, K0f, 

igual a 1,71.10-3 kg.m-3.s-1, e ainda, da constante de velocidade para a reacção de ordem um, k1f, igual 

a 0,045 s-1. 
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The formation of biofilm seriously affects the industry and the health of the population. The 

control of biofilm formation is a complex process as there are several factors which influence its 

development and structure. However, the scientific analysis of biofilm has allowed the development of 

models that adjust mathematical expressions to the growth and development of biofilm. The main goal 

of this project was to determine kinetic parameters that influence the development of biofilm of the 

bacterium Pseudomonas fluorescens in which the limiting factor was the concentration of easily 

assimilable organic carbon, supplied to the biofilm.  

In order to study the kinetic formation of biofilm through Pseudomonas fluorescens the project 

was divided into several tasks:  

 Study of the influence of the hydraulic flow regime and easily assimilated organic carbon 

concentration (glucose) on the mass and thickness of the biofilm. As such, several essays of 

biofilm formation were carried out in a flow cell reactor, at different flow regimes, 

turbulent and laminar, and different concentration of nutrients.  

 The cellular quantification of the biofilm was determined through fluorescence microscopy 

associated to different dyes, namely DAPI, CTC and the Live/Dead Kit. 

  

This study/analysis/project led to several conclusions, namely:  

 

 The accumulation of biofilm on the adhesion surfaces increases with higher concentrations 

of nutrients; 

 The accumulation of biofilm on the adhesion surfaces is higher in laminar regime when 

compared to the turbulent regime, for equal concentrations of nutrients;  

 The cellular quantification through DAPI allows to conclude that cellular multiplication 

increases considerably after the first 50 hours; 

 The cellular quantification through Live/Dead Kit determined the penetration character of 

the substrate. The said penetration was partial;  

Different kinetic parameters have also been determined, namely mf
*
 (maximum mass of biofilm 

at steady state), Jp (biofilm production rate), rs
* (substrate consumption rate), μp (specific biofilm 

production rate), YF/S (biofilm yield) and 1/b (biofilm resistance to detachment) for four different 

concentrations, that is to say 20, 80, 150 and 220 ppm in turbulent regime, with Reynolds equal to 5800. 

Several kinetics parameters were also determine, namely, the saturation constant, ks, equal to 0,02 

kg.m-3, the maximum specific biofilm production rate, μpmax, equal to 0,023 h-1, the glucose diffusivity 

in biofilm, , equal to 2,01.10-10 m2.s-1, the zero order reaction constant, K0f, equal to 1.71,10-3     

kg.m-3.s-1, and finally, the first order reaction constant, k1f, equal to 0,045  s-1. 




