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RESUMO 

 

Devido ao aumento da demanda energética mundial a busca por fontes renováveis de 

energia tem ganhado espaço nos últimos anos. Com isso, a produção de biodiesel tem 

expandido significativamente tendo como consequência o aumento da oferta de glicerol 

bruto. Encontrar funcionalidade para este co-produto da produção do biodiesel passou a 

ser uma questão frequente e oportuna para a pesquisa, uma vez que esta não pode ser 

descartado sem pré-tratamento e apresenta inúmeras aplicações na indústria. A 

fermentação escura realizada por bactérias pode se aliar ao tratamento do glicerol uma 

vez que sua conversão resulta na obtenção de diversos compostos de valor agregado, 

bem como o bio-hidrogênio. Desta maneira o presente estudo objetivou avaliar o 

processo de produção de hidrogênio por Enterobacter sp. 9R a partir do glicerol. O 

sequenciamento do genoma desta bactéria foi realizado e os genes envolvidos na 

produção de hidrogênio foram identificados e comparados entre diferentes espécies. 

Ensaios com diferentes concentrações de glicerol inicial (5 g/L, 20 g/L e 40 g/L) foram 

conduzidos e os produtos de fermentação e expressão do gene glpF (facilitador de 

glicerol) foram monitorados. Para os ensaios de fermentação com 5 g/L e 20 g/L de 

glicerol o isolado consumiu todo o substrato e obteve rendimentos de 0,41 e 0,35 mmol 

H2/mmol de glicerol, respectivamente. Na condição de 20 g/L observou-se a maior 

produção de hidrogênio e de seu subproduto etanol, com valores de 12,18 mmol de H2 e 

6,53 g/L de etanol. Para a condição com maior concentração de glicerol, o substrato foi 

consumido em apenas 44,04% e apresentou uma consequente queda nos rendimentos 

dos produtos de interesse. Tal fato se deve ao direcionamento do fluxo de carbono para 

vias independentes da produção de hidrogênio ocorrendo um fenômeno de inibição 

conjunta no consumo de substrato e produção de H2. Em relação à expressão do gene 

glpF esta foi considerável na condição de 5 g/L, sendo 7 vezes maior do que na 

concentração de 40 g/L de glicerol. Demonstrando assim, que em baixas concentrações 

o glicerol é internalizado pelo seu transportador. E em altas concentrações o substrato é 

conduzido para o meio intracelular por difusão, trazendo desvantagens ao consumo e 

consequente conversão do glicerol, comprometendo o rendimento de produtos da 

fermentação. 

Palavras-chave: Bio-hidrogênio, glicerol, Enterobacter, glpF.  
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ABSTRACT 

 

Due to the increase in world energy demand the search for renewable sources has 

gained space in recent years. As a result, the production of biodiesel has expanded and, 

consequently, increased the increase of crude glycerol. Finding functionality for this co-

product of biodiesel production has become a frequent and advantageous question for 

research, once it can not be discarded without pretreatment and has numerous 

applications in the industry. The dark fermentation realized by bacteria can be combined 

with the treatment of glycerol since the conversion results in the obtaining of several 

value-added compounds as well as biohydrogen. In this way the present study aimed to 

evaluate in a way the hydrogen production process by Enterobacter sp. 9R from 

glycerol. Sequencing of the genome of this bacterium was performed and the genes 

involved in the production of hydrogen were identified and compared among different 

species. Assays with different concentrations of initial glycerol (5 g/L, 20 g/L and 40 

g/L) were conducted and the fermentation and expression products of the glpF gene 

(glycerol facilitator) were monitored. For the fermentation assays with 5 g/L and 20 g/L 

glycerol the isolate consumed the entire substrate and got yields of 0.41 and 0.35 mmol 

H2/mmol glycerol, respectively. The highest production of hydrogen and by-product 

ethanol, with values of 12.18 mmol H2 and 6.53 g/L ethanol, was observed in the 20 g/L 

condition. For the condition with higher concentration of glycerol, the substrate was 

consumed in only 44.04% and showed a consequent decrease in the yields of the 

products of interest. This fact is due to the direction of carbon flow to independent 

pathways, resulting in a phenomenon of joint inhibition in substrate consumption and 

H2 production. Regarding the expression of the glpF gene this was considerable in the 5 

g/L condition, being 7 times higher than the 40 g/L glycerol concentration. 

Demonstrating that at low concentrations the glycerol is internalized by the transporter. 

And at high concentrations the substrate is delivered to the intracellular environment by 

diffusion, bringing disadvantages to the consumption and consequent conversion of the 

glycerol, compromising the yield of fermentation products. 

Keywords: Biohydrogen, glycerol, Enterobacter, glpF. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Matriz energética mundial  

 O início do século XXI veio acompanhado por uma revolução energética devido 

ao elevado preço do petróleo em consequência das exaustões de suas reservas, impactos 

ambientais e questões geopolíticas (Sachs, 2007). A oferta de combustíveis fósseis é 

limitada por fatores políticos, econômicos e ecológicos e o crescimento da demanda 

energética de países desenvolvidos e em desenvolvimento vem promovendo o 

desdobramento de novos recursos energéticos (Bilgen, 2014). Os reflexos destes fatores 

já estão bem evidentes uma vez que as fontes energéticas renováveis têm aumentado sua 

produção a cada ano mundialmente com avanços nítidos. A matriz energética mundial 

indica que as principais fontes renováveis utilizadas são energia de biomassa, 

hidráulica, solar, eólica e geotérmica, respectivamente, somando assim 13,6% da matriz 

energética mundial total (EPE, 2015). No Brasil o consumo de energia oriunda de 

recursos renováveis é bem mais significativo totalizando 42,9% da matriz energética 

nacional (EPE, 2018). No atual momento pesquisadores estão direcionando seus estudos 

para a geração de produtos químicos de valor agregado derivados de biomassa, os quais 

são menos nefastos ao ambiente que os derivados de combustíveis fósseis, reduzindo 

assim a emissão de gases do efeito estufa (Pradima, Kulkarni, & Archna, 2017). 

 Tais problemas oriundos do uso de combustíveis fósseis estimularam alguns 

países, como Japão, China, Estados Unidos, União Européia, Brasil, a implantarem 

políticas de incentivo ao uso de biocombustíveis (Melo, 2018). A produção mundial 

destas fontes renováveis vem aumentando progressivamente desde 2005 com estimativa 

crescente destes índices no futuro, sendo liderada atualmente pela América do Norte 

com 38,1 Mtoe, seguida da América do Sul e Central com quase 22,7 Mtoe (BP, 2018).  

Considerando as diferentes fontes de biomassa existentes para a produção de 

biocombustíveis, os óleos vegetais têm ganhado atenção especial dos pesquisadores 

devido sua capacidade de geração descentralizada de energia e auxílio à agricultura 

familiar. Neste cenário destaca-se o biodiesel, um biocombustível oriundo da 

transesterificação de óleo com álcool na presença de um catalisador (Borges, Silva, 

Alves, & Torres, 2016). Devido as políticas de incentivo, a produção mundial de 

biocombustível cresceu de 38 bilhões de litros para 131 bilhões de litros no período 
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entre 2005 e 2015. Embora o volume de etanol produzido tenha sido três vezes maior 

que o do biodiesel em 2015, o índice da produção total de biodiesel subiu de 10% para 

quase 25% no decorrer da década, resultando em um acréscimo de 700% entre 2005 e 

2015 e deverá aumentar em mais 35% até 2025 (Naylor & Higgins, 2018).  

1.2 Aumento da produção nacional de biodiesel e consequente produção de glicerol 

residual 

 No Brasil, no ano de 2017, foram consumidos 4 bilhões de litros de biodiesel, 

refletindo em um acréscimo de 4,5% em relação ao ano anterior. Este setor também teve 

progresso com o aumento do percentual obrigatório de biodiesel acrescentado no diesel 

convencional de 7% para 8% de um ano para o outro. Em 2005 foi implementado o 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) no país e desde então, até 

dezembro de 2017, mais de 29 bilhões de litros foram produzidos. Com esses índices, o 

Brasil é listado como segundo país que mais consome e produz biodiesel no mundo, 

perdendo apenas para os Estados Unidos e sucedido pela Alemanha e Argentina (EPE, 

2017). Uma desvantagem deste cenário promissor é o valor da produção de biodiesel o 

qual tem sido amenizado pelas políticas implantadas para incentivar o mercado global. 

Além disso, tecnologias avançadas utilizadas para a produção desta fonte renovável tem 

apresentado sucesso limitado devido à produção de glicerol como resíduo, o qual 

impede que o ciclo da produção de biodiesel seja fechado (Monteiro et al., 2018). 

 O processo de produção do biodiesel é simples. Na principal rota utilizada, o 

biocombustível é gerado pela reação de transesterificação homogênea entre óleo vegetal 

(ácidos graxos) e um álcool (metanol ou etanol), catalisados por uma base forte (Figura 

1.1) (Ciriminna et al., 2014). Em relação à quantidade de glicerol residual obtida na 

produção de biodiesel a reação tem uma proporção de 10:1, ou seja, para cada 10 quilos 

de biodiesel produzidos tem-se 1 quilo de glicerol bruto como subproduto 

(Papanikolaou et al., 2017). Com isso, o aumento expressivo da produção mundial de 

biodiesel cria um inevitável excedente de glicerol no mercado resultando na queda 

significativa do seu preço (Haron et al., 2018). Em 2005, o preço do glicerol no Brasil 

era R$3000/tonelada, caindo para R$700/tonelada em 2009, R$400/tonelada em 2015 e 

no ano de 2017 a cotação foi de R$250/tonelada (BIOMERCADO, 2017). A 

composição média do glicerol bruto geralmente oscila entre 40 e 70% de glicerina, 10% 

de água (na faixa de 8 a 50%), 4% de sal (de 0 a 10%), menos de 0,5% de metanol e 
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aproximadamente 0,5% de ácidos graxos livres. Apesar de possuir muitas aplicações 

industriais o glicerol bruto geralmente é tratado e refinado por filtração, aditivos 

químicos e destilação fracionada em vácuo para produzir vários tipos de glicerina 

(Quispe et al., 2013). 

Em 2011, estudos indicam que 2 milhões de toneladas (ou apenas 40%) de um 

total de 5,1 milhões de toneladas de glicerol foram aplicados industrialmente, sendo os 

restantes 3 milhões de toneladas excedentários. E com o acréscimo da fração de 

biocombustível recomendada pelas diretrizes da União Européia estima-se que aconteça 

uma produção ainda maior de glicerol (7,66 milhões de toneladas) em 2020 (Anuar & 

Abdullah, 2016). 

 

 

Figura 1. Processo de transesterificação de triglicérides com metanol para a produção de biodiesel, 

obtendo glicerol como subproduto. Adaptado de Ciriminna et al., 2014. 

  

Encontrar novos usos para o glicerol torna-se um fator relevante nesse cenário 

para garantir a sustentabilidade da produção global de biodiesel, do contrário o glicerol 

pode ser um obstáculo com a crescente produção mundial de biodiesel e prejudicar as 

vantagens ecológicas deste recurso renovável em relação aos combustíveis fósseis 

(Monteiro et al., 2018).  

O glicerol (1,2,3-propanotriol) é um composto estável que consiste em três 

grupos funcionais hidroxila, tornando este um composto hidrofílico e higroscópico, ou 

seja, capaz de interagir e absorver a água. Sua estrutura molecular e propriedades físico-

químicas fazem dele um composto altamente funcional e versátil que pode ser 

prontamente esterificado, reduzido, halogenado, oxidado, esterificado, para obter 
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produtos químicos alternativos (Pradima et al., 2017). A busca por esses produtos de 

valor agregado, realizada pela comunidade científica, é clara quando se observa o 

aumento do índice de novos pedidos de patentes relacionadas com o uso do glicerol. 

Registros depositados entre 2002 e 2015 nas bases de dados do INPI, USPTO-IP, 

USPTO-PA, EPO, Derwent e WIPO mostram que o maior número de pedidos 

arquivados foram realizados a partir de 2008, logo após a ascensão da produção mundial 

de biodiesel e consequente obtenção de glicerol (Tabela 1.1) (Monteiro et al., 2018).  

São diversas as áreas de aplicação industrial do glicerol, por exemplo, a produção de 

cosméticos, creme dental, detergentes, adesivos, papel, tintas e tecidos. Na indústria 

alimentícia pode ser utilizado como antioxidante e emulsificante. Pode também ser 

utilizado em processos terapêuticos e de diagnóstico, entre muitas outras aplicações 

(Mota et al., 2017). 

 

Tabela 1. Distribuição de patentes relacionadas às aplicações de glicerol no período de 2002 a 

2015 em diversos países. 

 

Fonte: Adaptada de Monteiro et al., 2018. 
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1.3 Bioconversão do glicerol em produtos de valor agregado 

 A conversão do glicerol bruto em produtos de valor agregado é uma necessidade 

urgente bem como uma alternativa para viabilizar a economia dos biocombustíveis. Até 

o momento já foram exploradas abordagens químicas e biológicas para converter o 

glicerol em produtos com potencial econômico (Chen & Liu, 2016).  Entre as técnicas 

de purificação desenvolvidas destaca-se a filtração convencional, microfiltração e 

ultrafiltração usando membranas de polímeros orgânicos, destilação simples, destilação 

a vácuo, tratamentos químicos e físicos, técnica de troca iônica e adsorção (Tan et al., 

2013). Comparando estas diferentes estratégias de purificação a conversão biológica do 

glicerol se destaca pela maior especificidade, maior tolerância à impurezas, mais correta 

ecologicamente (necessitam de baixa temperatura e pressão, por exemplo), fazendo com 

que o glicerol torne uma matéria-prima atraente para a biorrefinaria (Chen & Liu, 

2016). Esta aplicação do glicerol como substrato na biotecnologia envolve 

principalmente fermentação microbiana, processos enzimáticos e digestão anaeróbica 

(Kong et al., 2016). 

 Micro-organismos são capazes de converter o glicerol em diversos metabólitos 

de valor agregado devido à natureza reduzida de sua molécula e maior taxa de geração 

de NADH. Consumir um mol de glicerol gera dois mols adicionais de NADH, enquanto 

que consumir meio mol de glicose (que também é uma base de 3 carbonos) gera apenas 

um mol adicional de NADH (Li, Lesnik, & Liu, 2013). Ou seja, devido tais 

características os rendimentos apresentados pelo consumo microbiano de glicerol são 

melhores ou semelhantes aos obtidos quando açúcares são utilizados como substrato. 

Desta forma, a valorização de produtos de interesse, obtidos através de rotas 

metabólicas microbianas via processos fermentativos, tem sido bastante estudada 

(Figura 1.2) (Almeida et al., 2012). Dentre os micro-organismos em questão leveduras e 

fungos filamentosos têm sido avaliados, porém, bactérias testadas em condições 

anaeróbicas têm revelado maior produção de metabólitos de interesse comercial. 

 Dentre as bactérias capazes de metabolizar o glicerol estão espécies do gênero 

Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Clostridium, Lactobacillus, Bacillus, 

Propionibacterium e Anaerobiospirillum (Murarka et al., 2008). Os principais produtos 

de fermentação destes gêneros são compostos como o 1,3-propanodiol, ácido acético, 

ácido butírico, acetona, 2,3-butanodiol, ácido láctico, ácido succínico, ácido fórmico, 
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etanol ou hidrogênio (Santos et al., 2017). No item 1.5 será dissertado com clareza as 

rota metabólicas de conversão do glicerol a estes produtos da fermentação. 

 

 

Figura 2. Exemplo de metabólitos produzidos por micro-organismos através de fermentação utilizando 

glicerol bruto como substrato. Dentre as bactérias que se destacaram como promissoras estão as famílias 

Enterobacteriaceae e Clostridiaceae, como exemplo Klebsiella, Enterobacter e Clostridium. Adaptado de 

(Almeida et al., 2012). 

  

Dado o interesse pelos produtos de valor agregado de fermentação realizada por 

culturas bacterianas que utilizam o glicerol como substrato, tem sido relatado o interesse 

pela conversão deste substrato em energia (Haron et al., 2018). A produção de energia, 

especialmente o bio-hidrogênio, mostrou maior rendimento neste contexto de absorção 

do glicerol excedente. Isto porque sua produção – independente do calor usado – tem 

maior contribuição ao meio ambiente devido sua não toxicidade, pressão de vapor 

extremamente baixa, baixa inflamabilidade e características de alta densidade de energia 

obtida (Albarelli et al., 2011). Além disso, o bio-hidrogênio tem sido considerado como 

um gás limpo proeminente, já que sua combustão tem apenas água como produto 

(Haron et al., 2018).  
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1.4 Produção biológica de hidrogênio 

O hidrogênio é visto como uma alternativa promissora de energia no futuro, uma 

vez que tem alta energia por unidade de massa e menor teor de CO2. O rendimento 

energético do hidrogênio é de 141,9 kJ/g, o que retrata ser quase três vezes maior do que 

combustíveis fósseis (Tabela 1.2) (Dincer & Acar, 2014). Dentre muitas vantagens, o 

biohidrogênio produzido através da fermentação escura é obtido sob condições 

ambientais de temperatura e pressão, pode ser produzido a partir de diferentes fontes de 

carbono incluindo o glicerol residual, sua produção e consumo não interferem 

negativamente em processos futuros, e apresenta uma combustão 50% mais eficiente do 

que a gasolina (Das & Veziroglu, 2008). Além disso, durante a produção de H2 outros 

metabólitos de valor agregado são obtidos como subprodutos durante processos 

fermentativos como etanol e os ácidos butírico, láctico e acético. 

 

Tabela 2. Teor energético de combustíveis a 25 °C e 1 atm. 

 

 

Fonte: Adaptado de Dincer & Acar (2014). 

1.4.1 Diversidade de micro-organismos produtores de H2 

A produção do hidrogênio através da fermentação tem uma baixa relação 

carbono/nitrogênio e menor produção de hidrogênio em relação à produção química, 

porém, é o mecanismo mais simples quando comparado a qualquer outro método 

(Ulhiza et al., 2018). Esta produção de H2 pode ser realizada por diferentes micro-

organismos e este processo está intimamente relacionado com seus respectivos 

metabolismos energéticos. Os processos biológicos de produção de H2 podem ser 
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divididos em dois grandes grupos: micro-organismos aeróbios (fotofermentação e 

biofotólise), em que elétrons liberados da oxidação do substrato são transferidos para o 

oxidante final, e micro-organismos anaeróbios (fermentação escura) na qual os elétrons 

liberados do catabolismo anaeróbio são direcionados aos compostos orgânicos 

derivados de carboidratos que são utilizados como fonte de carbono (substratos) (Nandi 

et al., 1998).  

A grande maioria dos pesquisadores priorizam processos de fermentação escura 

para produção de H2 devido as vantagens citadas anteriormente e considera-se que 

fotofermentação é limitada devido à baixa eficiência de conversão de luz, complexidade 

dos reatores utilizados e baixa taxa de produção de hidrogênio (Sinha et al., 2015). 

No trabalho de Lo e colaboradores (2013), por exemplo, foram utilizadas sete 

cepas de bactérias anaeróbias produtoras de hidrogênio das espécies Clostridium 

butyricum, Clostridium pasteurianum e Klebsiella sp. Os ensaios de fermentação foram 

realizados alterando a concentração de glicerol puro e bruto disponível no meio e a cepa 

que apresentou o melhor desempenho utilizando os dois tipos de substrato foi C. 

pasteurianum. Ao utilizar o glicerol puro e bruto à 10 g/L
 
como fonte de carbono a 

bactéria apresentou uma taxa de produção de hidrogênio de 103,1 mL/h/L e 166,0 

mL/h/L respectivamente.  

Outro experimento comparativo entre cepas produtoras de H2 através de ensaios 

de fermentação escura foi o de Maru e colaboradores (2013) em que foram estudadas 

cepas de Enterobacter spH1, Enterobacter spH2 e Citrobacter freundii H3 

separadamente e um dos ensaios realizados com uma mistura das três culturas. 

Verificou-se que, quando uma concentração inicial de 20 g/L de glicerol foi utilizada, 

todas as três linhagens e sua mistura produziram quantidades significativas de 

hidrogênio variando de 2400 a 3500 mL/L, sendo maiores para C. freundii H3 (3547 

mL/L) e Enterobacter spH1 (3506 mL/L). Esta última cepa foi escolhida para 

investigação adicional uma vez que apresentou maior obtenção de outros produtos de 

interesse durante a fermentação, tais como etanol, ácido acético, ácido lático, entre 

outros. 

Trabalhos de modificação genética de cepas bacterianas também foram 

realizados visando a otimização da produção de hidrogênio através de processos 

fermentativos. Um exemplo é o estudo de Mirzoyan e colaboradores (2017) realizado 
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com Escherichia coli, o qual desenvolveu cepas mutantes com subunidades diferentes 

da enzima hidrogenase (Hyd). Neste trabalho foram testados diferentes tipos de 

substratos, glicose, glicerol e formiato. As cepas testadas apresentaram boa produção de 

H2 utilizando as três fontes de carbono tendo como destaque a glicose.  

Deste modo, a Tabela 1.3 apresenta a variedade de estudos realizados visando a 

produção de H2 por diferentes micro-organismos utilizando diversos substratos, 

demonstrando assim o grande interesse pela busca desta fonte energética renovável. 

 

Tabela 3. Rendimento de hidrogênio através de fermentação escura em batelada realizada por 

bactérias utilizando diferentes fontes de carbono. 

 

 

Dentre os experimentos citados na tabela anterior os que apresentam maior 

similaridade com o presente trabalho são os que realizaram fermentação de glicerol puro 
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por Enterobacter sp.. Destes, o que apresentou maior rendimento de hidrogênio foi o de 

Ito e colaboradores (2005). Os autores utilizaram diferentes concentrações de glicerol 

puro (5g/L, 10g/L e 25g/L) com pH inicial de 6,8. A condição com menor concentração 

de substrato foi a que apresentou melhor rendimento, sendo este de 1,05 mol H2/mol 

glicerol. A fermentação foi realizada em batelada nas 12 primeiras horas e 

posteriormente, foi operada de maneira contínua no trabalho citado. 

1.4.2 Rota fermentativa do glicerol 

 O metabolismo do glicerol através da fermentação escura abrange a atuação de 

vários genes, enzimas e vias metabólicas que estão diretamente relacionadas com a 

capacidade do micro-organismo utilizar este substrato como fonte de carbono 

(Clomburg & Gonzalez, 2013). Quando internalizado à célula, o glicerol pode ser 

direcionado para três principais vias de bioconversão: formação de massa celular, via 

oxidativa e redução à 1,3-propanodiol (Figura 1.3). 

 Na via oxidativa o metabolismo do glicerol é destinado à geração de energia e 

produção de variados compostos, inclusive o hidrogênio. Como citado anteriormente, 

são muitas as bactérias anaeróbicas capazes de converter este substrato em produtos de 

valor agregado. Após internalizado por difusão e através de uma proteína facilitadora 

(codificada pelo gene glpF, a ser estudado no presente trabalho), o glicerol é convertido 

em dihidroxiacetona (DHA) catalisado pela enzima glicerol desidrogenase. 

Posteriormente a enzima glicolítica dihidroxiacetona quinase fosforila o último produto 

(dihidroxiacetona-fosfato DHAP) que é então canalizado e metabolizado através da 

glicólise. A partir desta etapa distingue-se o metabolismo do glicerol de outras fontes de 

carbono, devido a atuação da enzima dihidroxiacetona quinase (DhaK) a qual utiliza o 

fosfoenolpiruvato (PEP) como doador do grupo fosfato para fosforilação da DHA. 

Desta maneira, a partir do PEP é obtido o piruvato. Para outras fontes de carbono este é 

obtido através do fosfoenolpiruvato, reação catalisada pela enzima piruvato quinase 

(Silva et al., 2009; Sarma et al., 2012; Zorel, 2016).  

 Na via de redução o glicerol é convertido em 1,3-propanodiol através do produto 

intermediário 3-hidroxipropionaldeído, o qual é catalisado pela enzima glicerol 

desidratase dependente da coenzima B12 (codificada pelo gene dhaB). Logo este 

produto intermediário é reduzido a 1,3-PDO pela enzima 1,3-propanodiol desidrogenase 
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(codificada pelo gene dhaT) dependente de NADH (Sarma et al., 2012; Silva et al., 

2009). Esta via redutora é então responsável por consumir o NADH liberado pela 

formação de massa celular proporcionando assim um equilíbrio redox na ausência de 

receptores externos de elétrons (Clomburg & Gonzalez, 2013). Devido a importância 

deste equilíbrio de oxi-redução oferecido pela produção de 1,3-PDO, entendia-se que na 

ausência desta via micro-organismos não apresentavam a capacidade de conversão do 

glicerol. No entanto, estudos posteriores mostraram a utilização de glicerol fermentativo 

em Escherichia coli e Paenibacillus macerans, micro-organismos incapazes de produzir 

1,3-PDO. Nestas cepas a capacidade de utilização do substrato está relacionada à síntese 

de 1,2-propanodiol e etanol como uma alternativa de facilitar o equilíbrio redox e a 

geração de ATP, respectivamente (Gupta et al., 2009; Murarka et al., 2008). 

 

 

Figura 3. Via metabólica da bioconversão do glicerol em compostos de valor agregado e vias de 

produção de hidrogênio por cepas bacterianas anaeróbias facultativas (PFL) e anaeróbias estritas (PFOR). 

DHA, dihidroxiacetona; DHAP, dihidroxiacetona-fosfato; PEP, fosfoenolpiruvato. As setas pontilhadas 

significam a presença de várias reações. Fonte: Zorel, 2016. 
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Após a obtenção do piruvato, composto chave nesta rota metabólica, temos a 

conversão deste em hidrogênio possibilitada por duas vias metabólicas, sendo estas 

realizadas por anaeróbios estritos ou anaeróbios facultativos. A via bioquímica e as 

enzimas envolvidas na produção de hidrogênio são diferentes para ambos os grupos de 

micro-organismos. Os anaeróbios estritos têm a hidrogenase como principal enzima 

produtora de H2. Nestas cepas o piruvato é produzido durante a glicólise que é 

posteriormente oxidado em acetil-CoA e CO2 por meio da enzima piruvato ferredoxina 

oxidoredutase  (PFOR). Simultaneamente a esse processo um elétron é transferido para 

a ferredoxina, sendo esta responsável pela oxidação do piruvato. Posteriormente a 

ferredoxina reduzida transfere o elétron para o próton, na presença da hidrogenase, e 

produz-se assim o hidrogênio (Oh et al., 2011; Sawers, 2005). Para os micro-

organismos anaeróbios facultativos o complexo multienzimático denominado formiato-

hidrogênio-liase (FHL) é responsável pela produção de hidrogênio através da quebra de 

formiato. O complexo FHL oxida o formiato obtido como produto final da fermentação 

ácido-mista via piruvato formiato liase (PFL). Este complexo multienzimático também 

serve como um mecanismo que impede o acúmulo de formol disponível, sendo 

determinante para manter a homeostase celular. A atividade do complexo FHL é 

fortemente influenciada por fatores ambientais como temperatura, pH e pressão parcial. 

Desta maneira, estudar o efeito destes fatores na produção do biohidrogênio é essencial 

(Sinha et al., 2015).  

Pesquisas recentes têm dado preferência à micro-organismos anaeróbios 

facultativos devido ao melhor rendimento e menores restrições de cultivo e produção. 

Estes apresentam altas taxas de crescimento e têm sido amplamente estudados 

utilizando a fermentação escura em processos contínuos ou em batelada. Exemplos de 

pesquisas recentes que compartilham desta conclusão estão relatados nos trabalhos de 

Cheng et al. (2017), Srivastava et al. (2017) e Xu et al. (2018). Na pesquisa de 

Elsharnouby e colaboradores (2013) foi feita uma avaliação ampla e detalhada entre 

culturas puras produtoras de H2, dentre elas anaeróbias estritas e facultativas, e como 

desfecho concluiu-se que anaeróbias facultativas apresentaram melhor desempenho na 

produção de H2, além de atingir satisfatórias condições anaeróbicas sem a necessidade 

de adição de agentes redutores de alto custo. Em destaque estão as cepas da família 

Enterobacteriaceae, que estão exemplificadas na Tabela 1.4. 
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Tabela 4. Exemplos de micro-organismos da família Enterobacteriaceae e seus respectivos 

rendimentos na produção de hidrogênio utilizando glicerol como substrato. 

 

 

Considerando os trabalhos expostos percebe-se uma ampla variedade de 

bactérias capazes de produzir hidrogênio a partir do glicerol, sendo elas em sua maioria 

pertencentes à família Enterobacteriaceae. Com isso, esta fonte energética tem ganhado 

cada vez mais destaque por ser uma alternativa sustentável obtida através de um 

processo simples de fermentação. E ainda utiliza como substrato uma fonte de carbono 

de baixo custo e fácil obtenção por ser um resíduo da crescente produção de biodiesel. 

1.5 Gene glpF 

 Para que o glicerol seja metabolizado é necessária a presença do regulador 

global cAMP Receptor Protein (CRP). Esta proteína receptora regula diversos genes 

necessários para catabolizar fontes de carbono que não a glicose. Desta forma, na 

ausência de glicose a proteína CRP é produzida e ligada à  molécula cAMP. O 

complexo cAMP-CRP sofre  mudanças conformacionais e se liga ao DNA levando à 

regulação da transcrição (Gunasekara et al., 2015). Os principais genes regulados por 
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este indutor para metabolizar o glicerol são glpF, glpK e glpD. Os genes glpF e glpK 

que codificam o facilitador e o glicerol quinase, respectivamente, estão dispostos em um 

operon próximo. Mutações no gene glpF indicaram efeitos na expressão do gene glpK 

sinalizando que glpF é um promotor proximal (Weissenborn et al., 1992). O produto da 

reação catalisada pela enzima glicerol quinase – o glicerol-3-fosfato (G3P) – é 

degradado a partir da expressão do gene glpD, convertendo-o em fosfato de 

diidroxiacetona (DHAP) dando continuidade assim às vias metabólicas de fermentação 

(Figura 1.4). 

 

 

Figura 4. Principais genes relacionados com o catabolismo do glicerol. G3P: glicerol-3-fosfato; DHA: 

diidroxiacetona; DHAP: fosfato de diidroxiacetona; PEP: fosfoenolpiruvato; glpF: facilitador de glicerol; 

glpK: glicerol quinase; glpD: glicerol-3-fosfato desidrogenase; gldA: glicerol desidrogenase; dhaK: 

diidroxiacetona quinase. Fonte: adaptada de Hu & Wood (2010). 

 

Desta maneira, o gene glpF é responsável por codificar a proteína facilitadora de 

captação de glicerol, tendo a importante função de transportar o glicerol para dentro da 

célula. Trabalhos como o de Huang (2002), Wang (2016), Zhang & Saier (2016) e seus 

respectivos colaboradores estudaram o gene glpF a fim de entender como sua expressão 

influencia no metabolismo do glicerol, como o transporte intermediado pela codificação 

deste gene ocorre, entre outras questões.   

De acordo com dados da literatura mostrados também na Tabela 1.4 bactérias 

em geral quando em altas concentrações de glicerol (acima de 40 g/L) apresentam 

queda no consumo do substrato e consequente baixa no rendimento de hidrogênio. 

Desta maneira, o presente estudo considerou relevante avaliar a expressão do gene glpF 
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em ensaios de fermentação sob diferentes concentrações de glicerol. Assim, foi possível 

avaliar como diferentes concentrações de glicerol e seu consumo tem relação com a 

produção de hidrogênio e demais metabólitos produzidos na fermentação.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Avaliar o efeito da concentração do glicerol na produção de hidrogênio e na 

expressão do gene glpF por Enterobacter sp. 9R. 

2.2 Objetivos específicos 

1.  Determinar in silico a rota de internalização do glicerol e de geração de hidrogênio 

da cultura Enterobacter sp. 9R;  

2. Avaliar a influência da concentração de glicerol na produção de hidrogênio e outros 

metabólitos e as mudanças relacionadas às alterações da expressão do gene glpF pela 

cultura Enterobacter sp. 9R; 

3. Avaliar o desempenho na produção de hidrogênio pela cultura Enterobacter sp. 9R 

submetida a um processo de mutação induzida. 
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3 METODOLOGIA 

  

 Os experimentos foram executados no Laboratório de Biologia e Tecnologia de 

Micro-organismos (LBTM) e no Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental 

(LQTA) da Universidade Federal de Ouro Preto. 

3.1 Isolamento da bactéria 

 O isolamento da cepa bacteriana Enterobacter sp. 9R foi obtido por Nunes  

(2014) a partir do lodo de um reator UASB (reator anaeróbio de fluxo ascendente) em 

escala de bancada o qual foi utilizado para o tratamento de resíduo de produção de 

biodiesel realizado por Albuquerque (2014).  

3.2 Sequenciamento do genoma bacteriano 

 Para a realização do sequenciamento foi feita a extração de DNA seguindo o 

protocolo descrito no trabalho de  Cheng e Jiang (2006). Desta forma, foi coletado 1 mL 

de células em suspensão, cultivadas em meio mínimo com glicerol por 17 horas à 35°C, 

e centrifugado a 8000 g por 2 minutos. O sobrenadante foi removido e as células 

lavadas com 400 µL de tampão STE (100 mM NaCl, 10 mM Tris/HCl, 1 Mm EDTA, 

pH 8) e novamente centrifugadas a 8000 g por 2 minutos, este processo foi realizado 

duas vezes. O pellet obtido no processo anterior foi ressuspendido em 200 µL de 

tampão TE (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 8) e adicionado 100 µL de fenol 

saturado em Tris 10 mM (pH 8). A amostra foi homogeneizada em agitador tipo vórtex 

por 60 segundos e centrifugada a 13000 g por 5 minutos a 4°C para que a fase aquosa se 

separe da fase orgânica. A fase aquosa superior foi transferida para um novo tubo de 1,5 

mL e adicionou-se 40 µL de tampão TE e 100 µL de clorofórmio. O tubo foi novamente 

centrifugado a 13000 g por 5 minutos a 4°C. A fase aquosa superior foi mais uma vez 

transferida para um tubo limpo, adicionou-se 40 µL de tampão TE e foi incubado a 

37°C por 10 minutos. Após a incubação foi adicionado 100 µL de clorofórmio, 

homogeneizado e centrifugado por 5 minutos a 13000 g por a 4°C. Por fim o 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo de 1,5 mL, identificado e armazenado a 

-20°C. O processo de sequenciamento do genoma completo foi realizado pela empresa 
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Neoprospecta Microbiome Technologies. As amostras foram enviadas dentro das 

normas e cuidados de conservação.  

3.3 Ensaios de fermentação 

 Os ensaios de fermentação foram realizados em batelada, utilizando frasco 

âmbar de 250 mL de volume útil como reator do processo. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata e as concentrações de glicerol (teor 99,5%) utilizadas foram de 

5 g/L, 20 g/L e 40 g/L. 

 O meio de fermentação utilizado, denominado meio mínimo, foi adaptado dos 

ensaios de Homann e colaboradores (1990) composto por 3,4 g/L K2HPO4, 1,3 g/L 

KH2PO4, 2,0 g/L (NH4)2SO4, 0,005 g/L FeSO4.7H2O, 0,2 g/L MgSO4.7H2O, 0,02 g/L 

CaCl2.2H2O, 0,25g NaHCO3 e 1 g/L extrato de levedura e pH 8. Com a finalidade de 

garantir condições de anaerobiose a água, o meio e o glicerol utilizados no ensaio foram 

preparados com água destilada fervida. Com a mesma finalidade, o ensaio foi realizado 

em frascos âmbar fechados com tampa de borracha e lacre de metal, e posteriormente 

estes foram purgados usando nitrogênio para que todo o oxigênio do frasco fosse 

retirado. 

 A etapa de pré-ensaio foi realizada da seguinte maneira: uma colônia foi retirada 

de uma placa de petri armazenada a 4°C em àgar nutriente com glicerol na mesma 

concentração dos respectivos ensaios (5 g/L, 20 g/L e 40 g/L). Esta foi cultivada por 

16h, a 35°C e 170 rpm em um tubo de ensaio contendo 5 mL de meio mínimo e glicerol 

em condições aeróbicas. Passado o tempo de inoculação, 500 µL do inóculo foi 

transferido para um frasco âmbar em condições anaeróbias contendo meio mínimo, 

glicerol e água completando 150 mL. Após a cultura atingir a densidade óptica de 0,035 

a 550 nm, em espectrofotômetro (SP-2000UV, Spectrum), o ensaio foi iniciado. A 

curva de crescimento durante o processo fermentativo também foi obtida utilizando o 

mesmo espectrofotômetro a 550 nm. Os frascos de fermentação foram incubados a 35°C 

e 170 rpm e foram monitorados até que a cepa bacteriana parasse de produzir 

hidrogênio. O monitoramento do ensaio ocorreu de duas em duas horas até que a 

produção de hidrogênio cessasse. Amostras foram retiradas da fase gasosa, para 

avaliação da produção de H2, e da fase líquida, para análise do crescimento celular, dos 
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metabólicos solúveis produzidos e das células bacterianas para avaliação da expressão 

do gene glpF.  

Primeiramente a pressão do frasco foi medida utilizando um manômetro com o 

auxilio de uma seringa com agulha, e em seguida, a amostra do gás foi injetada no 

cromatógrafo gasoso utilizando uma seringa de vidro esmerilhado para a leitura do H2, 

posteriormente, com o auxílio de uma seringa com agulha foi retirado 1,5 mL do 

fermentado e feita a medição da densidade óptica para obtenção da curva de 

crescimento. Seguidamente, a amostra foi transferida para um tubo de 1,5 mL e 

centrifugada a 12000 g por 10 minutos. O pellet do tubo contendo massa celular foi 

ressuspendido em 400 µL de tampão fosfato-salino (PBS) e armazenado a -80°C para 

analise da expressão gênica que será explicada no item 3.5. O sobrenadante foi filtrado 

em membranas de 0,45 µm, transferido para um tubo vial e avaliado por cromatografia 

líquida de alta eficiência.  

3.4 Análise dos metabólitos 

3.4.1 Análise por cromatografia gasosa 

Para análise da produção de hidrogênio foi utilizado um cromatógrafo acoplado 

a um detector de condutividade térmica (GC-TCD, GC-2014 Shimadzu®), e  colunas 

CP-Molsieve 5A e CP Pora BOND Q. Foi utilizado como gás de arraste o nitrogênio 

(273,8 mL/min) e as temperaturas do forno e do detector foram de 40°C e 120°C, 

respectivamente. Utilizando a teoria de gases ideais, o valor da concentração do gás foi 

corrigido para condições normais de temperatura e pressão – CNTP (1 atm, 273 K). 

3.4.2 Análise por cromatografia líquida 

 Para análise dos metabólitos produzidos foi inserido, utilizando um auto injetor 

(modelo SIL 30AC - Shimadzu®), um volume de 20 µL das amostras em HPLC 

utilizando duas colunas em série (HPX-87H e Fermentation Monitoring, Bio-Rad). A 

análise dos compostos metabólicos foi realizada utilizando um detector UV-Vis (SPD-

10AV Shimadzu®, nos comprimentos de onda de 210 nm e 284 nm) continuado de um 

detector de índice de refração (RID-6A Shimadzu®). Os tempos de retenção dos picos 
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de cromatogramas da separação da mistura de padrões de diferentes metabólitos foram 

comparados com os resultados obtidos para análise dos compostos produzidos. Curvas 

padrão foram utilizadas para quantificação nas concentrações de 100 mg/L a 2000 mg/L 

para álcoois, poliálcoois e ácidos orgânicos e 100 mg/L a 40000 mg/L para o glicerol. 

Os compostos presentes na curva padrão com suas respectivas faixas de detecção estão 

mostrados na Tabela 3.1. A fase móvel utilizada foi ácido sulfúrico 6 mM (grau HPLC, 

Sigma) na vazão de 0,5 mL/min e a temperatura do forno (CTO-10A Shimadzu®) foi 

de 36°C.  

 

Tabela 5. Compostos presentes na curva padrão utilizada no HPLC e suas respectivas faixas de 

detecção (tempo em minutos). 
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3.5 Análise da expressão do gene glpF 

3.5.1 Extração de RNA 

 A extração de RNA total foi realizada utilizando o reagente Brazol (LGC 

Biotecnologia) seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. As amostras com 

massa celular previamente suspensas e armazenadas em tampão fosfato-salino (PBS) 

foram centrifugadas a 12000 g por 10 minutos e o sobrenadante foi descartado. 

Adicionou-se ao pellet 1 mL de Brazol através de repetidas pipetagens para que as 

células sejam lisadas. Os tubos foram agitados com auxílio de um agitador tipo vórtex 

por 2 minutos, adicionou-se 250 µL de clorofórmio gelado e agitou novamente. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 12000 g, a 4°C por 20 minutos e o 

sobrenadante foi transferido para novos tubos estéreis contendo 500 µL de isopropanol 

gelado. Os tubos foram agitados por inversão por dois minutos e centrifugados a 12000 

g, a 4°C por 15 minutos. O sobrenadante obtido foi descartado e o pellet foi lavado com 

500 µL de etanol 70%, homogeneizado por inversão e centrifugado a 12000 g, a 4°C 

por 10 minutos. Novamente o sobrenadante foi desprezado e o pellet foi finalmente 

dissolvido em 50 µL água DPEC. Posteriormente, as amostras de RNA foram 

quantificadas em espectrofotômetro NanoDrop® 2000 Thermo Scientific e armazenadas 

a -80°C.  

 3.5.2 PCR em tempo real (qRT-PCR) 

 A expressão do gene glpF foi determinada através da técnica de PCR em tempo 

real em uma etapa utilizando o kit GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System da 

Promega, a qual foi realizada no equipamento ABI 7500 Real Time PCR Instrument 

(Applied Biosystems, EUA). As reações foram feitas a 95°C 10 seg, 55°C 30 seg e 

72°C 30 seg, 40 vezes. Os valores de Ct obtidos foram corrigidos pelo valor do gene 

normalizador 16S rRNA (RNA ribossomal). Desta forma, foi calculado o valor 2
-Ct

 de 

cada amostra e feita a média das triplicatas de cada tempo de fermentação, obtendo 

assim, a expressão relativa no gene nos períodos determinados. Os primers utilizados 

foram desenhados a partir da sequência dos genes glpF e 16S obtidas no 

sequenciamento de Enterobacter sp. 9R utilizando o site Primer3web (versão 4.1). Estes 
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foram fabricados pela empresa Integrated DNA Technologies (IDT) e estão mostrados 

na Tabela 3.2. 

 

Tabela 6. Primers desenvolvidos para reação de PCR em tempo real. 

 

3.6 Mutagênese aleatória utilizando luz ultravioleta  

 A luz ultravioleta (UV) induz mutações no DNA pela substituição de pares de 

bases podendo resultar em alterações espontâneas de sua estrutura comprometendo a 

função celular e conduzindo até à morte celular. Quando utilizada com objetivos de 

melhoramento genético a luz UV consiste em uma mutação aleatória e as cepas mutadas 

podem apresentar melhor atividade e desempenho industrial envolvendo rotas 

metabólicas distintas (Tapia, 2012). Com isso, este experimento foi realizado como uma 

tentativa de melhoramento genético da cepa de Enterobacter sp. em estudo, visando 

melhorias no rendimento final da fermentação sob condições mais elevadas de 

substrato.  

 Da mesma maneira que nos ensaios de fermentação foi feito um pré-inóculo em 

tubo de ensaio contendo 5 mL de meio mínimo com glicerol a 15 g/L, cultivado por 

16h, a 35°C e 170 rpm. Posteriormente, 500 µL do inóculo foram transferidos para um 

frasco âmbar em condições anaeróbias contendo meio mínimo, glicerol e água 

completando 150 mL. Então, após 24 horas de incubação 30 mL deste inóculo foi 

colocado em uma placa de vidro estéril e esta foi exposta a luz ultravioleta da capela de 

fluxo laminar por diferentes períodos de tempo (10, 30 e 50 minutos). A placa foi 

homogeneizada a cada 10 minutos. Após o tempo de exposição 100 µL do inóculo foi 
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transferido com o auxílio de um swab estéril para placas de petri contendo meio de 

cultura (ágar nutriente com concentrações de glicerol de 5 g/L, 20 g/L e 40 g/L), esta 

etapa foi realizada em triplicata e as placas foram mantidas em estufa a 35°C por 16 

horas. Visto que nas três concentrações de glicerol as cepas expostas por 50 minutos à 

luz UV cresceram, estas foram selecionadas para ensaios de fermentação realizados em 

paralelo com ensaios da cepa selvagem nas três concentrações de glicerol (item 4.5).   

3.7 Análises Estatísticas  

 As análises estatísticas foram realizadas pelo software GraphPad Prism 5 

utilizando ANOVA com fator duplo de repetição e 5% de significância, através das 

triplicatas que apresentaram a máxima concentração do metabólito analisado. Verificada 

a normalidade do sistema, utilizou-se o Teste de Tukey para comparação das médias 

afim de explorar os fatores analisados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Sequenciamento do genoma de Enterobacter sp. 9R 

 Os dados do sequenciamento do genoma completo foram disponibilizados 

através do servidor Rast Server. Ao acessar a plataforma referente à cepa Enterobacter 

sp. 9R todas as vias metabólicas foram detalhadas e dividas em subsistemas (Figura 

4.1).  

 

 

Figura 5. Plataforma referente ao sequenciamento do genoma completo de Enterobacter sp. 9R. Abrange 

todos os subsistemas do metabolismo do isolado. 

 

 Após o sequenciamento da cepa Enterobacter sp. 9R foi feita uma análise 

funcional e comparativa com o genoma de outros micro-organismos produtores de 

hidrogênio obtidos no banco de dados do NCBI. A figura 4.2 mostra quais genomas 

foram estes, organizados em árvore filogenética, bem como dados buscados na literatura 

do rendimento de hidrogênio obtidos a partir destas cepas. A partir do genoma completo 

destes isolados, para comparação, foi feita a busca do gene glpF e dos genes 

relacionados com a produção de H2. E para realização da filogenia utilizou-se a 

sequência do gene 16S das cepas referentes. Segundo a figura 4.2 (A) a cepa do 



 

25 
 

presente estudo apresenta alta similaridade com Enterobacter cloacae ITT BT08 a qual 

foi isolada das folhas de uma planta local da Índia e que tem sido estudada por revelar 

altos rendimentos de hidrogênio (Indian Institute of Technology Kharagpur, 2013). 

Estratégias futuras serão realizadas para avaliação do fenótipo de Enterobacter sp. 9R 

levando em consideração os resultados obtidos. 

 

 

Figura 6. Bactérias produtoras de hidrogênio utilizadas para comparação do genoma (A) e seus 

respectivos rendimentos de hidrogênio encontrados na literatura (B). 

 

 Após conclusão da análise, todos os genes envolvidos na produção de 

hidrogênio foram identificados no genoma de Enterobacter sp. 9R (Figura 4.3). Como 

previsto, foi encontrado o gene glpF cuja proteína codificada está relacionada com o 

transporte de glicerol do periplasma para o citoplasma. Seguindo a rota metabólica de 

produção de hidrogênio, foi identificado o gene hycA cuja ação reguladora codifica a 

enzima piruvato formiato liase (PFL), responsável pela conversão do piruvato em ácido 

fórmico realizada por anaeróbios facultativos. Para a conversão do ácido fórmico em 

hidrogênio entra em ação o complexo multienzimático formiato-hidrogênio-liase (FHL). 

Em geral, o complexo FHL é composto por duas enzimas – formiato desidrogenase 

(FdhH) e formiato hidrogenase (Hyd) – juntamente com transportadores de elétrons. A 

subunidade da enzima formiato desidrogenase (FDH-H) é codificada pelo gene fdhF o 

qual apresenta propriedades catalíticas, e a enzima formiato hidrogenase é codificada 

pelos genes hycBCDEFGH e atua para aceitar os elétrons da subunidade FDH-H. 
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Diante disso os prótons são finalmente reduzidos em hidrogênio molecular (Sinha et al., 

2015). Visto que todos os genes citados foram identificados na cepa Enterobacter sp. 

9R, a via produtora de hidrogênio foi completamente identificada possibilitando 

correlacionar genes específicos e indispensáveis para sua obtenção. Com isso, certifica-

se a competência do isolado na geração de produtos de interesse, viabilizando 

estratégias futuras de modificação gênica para otimização da produção de H2. 

 

 

Figura 7. Via metabólica da produção de hidrogênio da cepa Enterobacter sp. 9R. Abrange o gene 

responsável pela internalização de glicerol e os sistemas de conversão deste em H2. 

4.2 Efeito da concentração inicial de glicerol na produção de hidrogênio, 

crescimento microbiano e consumo de glicerol 

 O aumento da concentração inicial de glicerol em processos fermentativos está 

diretamente relacionado com a diminuição do rendimento de hidrogênio, ou seja, em 

altas concentrações do substrato micro-organismos são incapazes de consumi-lo 

completamente. Porém, o uso do glicerol em altas concentrações é interessante, pois sua 

diluição torna mais caro o processo de fermentação (Byrd et al., 2008). Com isso, a fim 
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de averiguar o efeito de diferentes concentrações de substrato sob os produtos de 

fermentação, o presente estudo realizou ensaios com concentração inicial de glicerol a 5 

g/L, 20 g/L e 40 g/L para analisar a produção de hidrogênio, crescimento microbiano e 

consumo do substrato. A figura 4.4 mostra as curvas de crescimento de Enterobacter sp. 

9R nas três concentrações determinadas. 

 

 

Figura 8. Curvas de crescimento estimado por densidade óptica de Enterobacter sp. 9R a 5 g/L (●), 20 

g/L (■) e 40 g/L (▲) de glicerol. 

 

Até 12 horas de fermentação, tempo correspondente ao término da fase 

exponencial e início da estacionária, as curvas de crescimento celular nas três 

concentrações de glicerol são muito similares. No entanto, a condição que apresentou 

maior crescimento microbiano foi a concentração intermediária (20 g/L) atingindo uma 

densidade óptica a 550 nm de 1,49, apresentando diferença estatística (5% de 

significância) quando comparado com as outras condições. Uma alta densidade celular 

pode ser favorável para a bioconversão do substrato em produtos de interesse, porém 

pode ser responsável por maior acúmulo final de biomassa (Aivasidis & Diamantis, 

2005). Para analisar os efeitos do crescimento celular na fermentação, a figura 4.5 

mostra a produção de hidrogênio acumulada obtida e o consumo de glicerol nas três 

condições estabelecidas.  
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Figura 9. Gráfico da produção cumulativa de H2 (mmol) e consumo de glicerol nas concentrações de 5 

g/L (●), 20 g/L (■) e 40 g/L (▲) de glicerol. 

 

A condição que apresentou melhor produção de hidrogênio foi a de concentração 

intermediária de glicerol, indicando que em maiores concentrações este não é 

consumido por completo e a produção de hidrogênio é inferior, diferentemente das 

concentrações mais baixas. De 20 g/L para 40 g/L de glicerol inicial houve uma queda 

de 40,8% na produção de hidrogênio acumulado. A condição de 5 g/L de glicerol 

consumiu mais rapidamente o substrato e apresentou um rendimento de hidrogênio 

satisfatório. Considerando a produção de hidrogênio as condições de 5 g/L e 40 g/L não 

apresentaram diferença estatística (5% de significância). Para melhor entendimento e 

análise dos resultados de fermentação foi empregado o modelo de Gompertz. Tal 

modelagem permite calcular a produção máxima, taxa de produção e duração da fase 

lag (λ) para o produto de interesse, neste caso, o hidrogênio (Tabela 4.1). 

 Comparando as três condições de fermentação observa-se que todas 

apresentaram fase lag com duração de aproximadamente 7 horas. A condição de 20 g/L 

de glicerol apresentou a maior produção máxima de hidrogênio (12,43 mmol), porém 

esta não foi a condição com melhor rendimento. Com 5 g/L de glicerol inicial a cepa de 

Enterobacter sp. 9R consumiu o substrato com apenas 10 horas de fermentação e se 

destacou dentre as demais por apresentar o maior rendimento e maior taxa de produção, 

atingindo 1,43 mmol H2/hora. Em relação ao consumo do substrato, como citado, a 

condição com menor concentração foi capaz de consumi-lo rapidamente e para a 

concentração intermediária de glicerol (20 g/L) após 48 horas de fermentação o glicerol 

foi consumido em 98,84%. Tais valores são discrepantes para a condição de 40 g/L uma 

vez que apenas 44,04% do glicerol foi consumido. Indicando, como previsto, que em 

altas concentrações o consumo de glicerol é dificultado pelo micro-organismo. 
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Resultados similares foram encontrados no trabalho de Barbirato e colaboradores (1998) 

quando realizada fermentação por Enterobacter agglomerans. Em concentrações 

iniciais de 20 g/L de glicerol a cepa consumiu todo o substrato e quando a concentração 

foi aumentada para 70 g/L o consumo caiu em 42,85%. A justificativa para esta 

considerável alteração no consumo de glicerol, quando em altas concentrações, esta 

associada com o direcionamento do fluxo de carbono para a produção de outros 

metabólitos que não o hidrogênio, um exemplo é a produção o 1,3-propanodiol. Este 

assunto será discuto no item 4.3. 

 

Tabela 7. Dados experimentais e modelados da produção e rendimento de hidrogênio e 

consumo de glicerol por Enterobacter sp. 9R. 

 

 

 O tempo para Enterobacter sp. 9R atingir a produção máxima de hidrogênio 

variou entre 12 e 24 horas nas três condições de fermentação, uma conversão 

considerada rápida quando comparada à outras cepas bacterianas anaeróbias facultativas 

produtoras de hidrogênio. Thermotoga neapolitana, por exemplo, atinge sua produção 

máxima apenas com 56 horas de fermentação (Ngo et al, 2011). Tal benefício torna a 

cepa utilizada no presente estudo promissora para o tratamento de glicerol residual, uma 

vez que o tempo é um elemento relevante em processos fermentativos. Com relação ao 

rendimento de hidrogênio apresentado, este foi inversamente proporcional ao aumento 

da concentração de glicerol. Como citado, a condição de 5 g/L apresentou o melhor 

rendimento (0,41 mmol de H2/mmol de glicerol), seguido da de 20 g/L com 0,35 mmol 

de H2/mmol de glicerol. E por último, a de 42 g/L com um rendimento de 0,27 mmol de 

H2/mmol de glicerol. De modo geral, micro-organismos produtores de hidrogênio 

apresentam respostas similares em altas concentrações de glicerol. Analisando os dados 
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dos trabalhos citados nas tabelas 1.3 e 1.4, por exemplo, percebe-se que, em menores 

concentrações de glicerol o rendimento de hidrogênio é mais satisfatório. Subentende-se 

que a restrição apresentada por micro-organismos em metabolizar o glicerol em altas 

concentrações está relacionada com a modificação de vias indiretamente relacionadas 

com a produção de hidrogênio. Isto se deve ao direcionamento do fluxo de carbono para 

obtenção de outros produtos, ao consumo do substrato devido à alteração dos níveis de 

NADH ou produtos inibitórios e também pode estar vinculada com efeitos da presença 

do glicerol sobre o metabolismo bacteriano (Zorel, 2016). Desta maneira, entender o 

metabolismo microbiano é fundamental para inferir os efeitos que a concentração de 

glicerol pode gerar na produção de hidrogênio.  

4.3 Efeito da concentração inicial de glicerol na produção de metabólitos 

 Biotecnologicamente o glicerol pode ser convertido em vários produtos 

químicos de valor agregado além do hidrogênio. Tais como ácido succínico, ácido 

lático, ácido acético, 1,3-propanodiol, etanol, butanol, entre outros (Da Silva et al., 

2015). A figura 4.6 mostra a produção de diferentes metabólitos, durante o ensaio de 

fermentação, obtidas nas três concentrações de glicerol desenvolvidas no presente 

estudo. 

 Através da via redutiva da conversão do glicerol por Enterobacter sp., 

responsável pela manutenção do equilíbrio redox intracelular, têm-se a produção do 1,3-

propanodiol. Este apresenta importantes aplicações na indústria, porém sua produção 

pode trazer desvantagens no consumo de glicerol e no crescimento celular. Isto ocorre 

devido à toxicidade do seu produto intermediário, o 3-hidroxipropionaldeído (3-HPA), 

que se acumula quando exposto a altas concentrações de glicerol (Lee et al., 2015). 

Porém, a concentração de 1,3-PDO produzida não foi suficiente para afetar tais fatores 

uma vez que as condições que apresentaram maior produção deste produto, 20 g/L e 40 

g/L, obtiveram um bom crescimento celular e a primeira um ótimo consumo de glicerol. 

Não houve diferença estatística (5% de significância) na produção de 1,3-PDO entre as 

condições de 20 g/L e 40 g/L. Outro produto que tem papel na manutenção do equilíbrio 

redox e traz as mesmas possíveis desvantagens é o ácido lático, porém este é obtido 

através da via oxidativa. Assim como 1,3-PDO, a produção de ácido lático converte 

NADH em NAD
+
. E à medida que é aumentada a concentração inicial de glicerol, 
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cresce também a razão NADH/NAD
+
 que direciona a conversão do piruvato em lactato, 

tornando esta uma via preferencial para a bactéria (Zorel, 2016).  

 

 

Figura 10. Produção dos metabólitos obtidos na fermentação do glicerol a 5 g/L (●), 20 g/L (■) e 40 g/L 

(▲). 

Desta maneira, em altas concentrações de glicerol a produção de ácido lático é 

favorecida, prejudicando a formação de outros metabólitos também dependentes do 
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piruvato. Certifica-se esta afirmação no gráfico da produção de ácido lático a qual se 

destaca na maior concentração de glicerol inicial (40 g/L), chegando a uma 

concentração de 1,82 g/L, sendo estatisticamente diferente (5% de significância) das 

outras condições. Em consequência desta alta produção, a obtenção de outros 

metabólitos é prejudicada nesta condição, tais como hidrogênio e etanol. 

Seguindo a via oxidativa do glicerol outros produtos de valor agregado são 

obtidos. Muitas vezes durante a fermentação, além do glicerol, micro-organismos 

utilizam como nutriente essencial o extrato de levedura presente no meio mínimo. Sua 

relevância foi comprovada principalmente no crescimento celular e na produção de 

etanol, o qual é subproduto da produção de hidrogênio.  Como citado anteriormente, 

altas concentrações de glicerol podem ser prejudiciais à produção de etanol, devido à 

produção de ácido lático, fazendo com que um menor fluxo de carbono seja 

disponibilizado à produção de acetil-CoA (Suzuki et al., 2015). No entanto, a cepa de 

Enterobacter sp. 9R apresentou uma produção significativa deste subproduto e os dados 

estão mostrados na tabela abaixo (Tabela 4.2). 

 

Tabela 8. Dados experimentais da produção e rendimento de etanol por Enterobacter sp. 9R. 

 

 

Desta modo, a condição intermediária de 20 g/L de glicerol apresentou a maior 

produção de etanol (6,53 g/L) e o melhor rendimento (0,62 mmol etanol/mmol glicerol). 

O segundo melhor rendimento foi da concentração de 5 g/L de glicerol com 0,59 mmol 

etanol/mmol glicerol. A condição de 40 g/L do substrato obteve uma produção de 3,75 

g/L de etanol e menor rendimento. Apresentando uma queda na produção de 42,5% em 
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consequência do aumento da concentração de substrato, quando comparada à condição 

de 20 g/L. Análises estatísticas (5% de significância) confirmam a diferença da 

produção de etanol entre as três condições estabelecidas. Maru e colaboradores (2016) 

obtiveram resultados da produção de etanol similares à condição intermediária do 

presente estudo. Utilizou-se glicerol a 20 g/L e alcançaram uma produção de etanol de 

8,21 g/L e 3,50 g/L na fermentação de Enterobacter spH1 e Enterobacter spH2, 

respectivamente. 

Com relação à produção de ácido fórmico, esta foi ascendente até o tempo 6 

horas nas três condições de fermentação e não foi encontrada no final do ensaio. O 

declínio desta produção no tempo 8 horas coincidiu com o início da produção de 

hidrogênio (figura 4.6). Tal comportamento já era previsto uma vez que o H2 é 

produzido após a oxidação do formiato durante a fermentação do glicerol através do 

complexo multienzimático formiato-hidrogênio-liase (FHL), como citado 

anteriormente. Durante o processo de fermentação o formiato é secretado para fora da 

célula para manter o pH citoplasmático e quando ocorre a queda do pH externo este é 

novamente internalizado e convertido em H2. Desta maneira, condições de fermentação 

como pH, concentração de glicerol e componentes do meio podem influenciar no 

consumo de ácido fórmico e, consequentemente, na produção de H2 (Trchounian et al., 

2017). Nos ensaios desenvolvidos, no tempo 24 horas praticamente não foi detectado 

ácido fórmico em nenhuma condição. 

Assim como o ácido fórmico, o ácido acético tem sua produção progressiva e 

rapidamente é consumido. Segundo Trchounian (2015), o ácido acético está relacionado 

com controle de pH e necessidades do crescimento celular. Devido tais fatores, este 

também é transportado para fora da célula e após acúmulo extracelular é novamente 

internalizado fornecendo para o micro-organismo uma fonte de carbono suplementar 

que pode ser convertida a acetil-CoA, auxiliando no aumento do pH externo. Ainda 

sobre o trabalho de Trchounian (2015), sua equipe realizou experimentos para investigar 

se o acetato, após sua conversão em acetil-CoA, pode ser reutilizado e convertido em 

H2. Para isto foram adicionadas quantidades extras de acetato no meio de fermentação 

realizada por Escherichia coli e confirmou-se que o maior rendimento de H2 (5,07 ± 

0,15 mmol de H2/L) foi detectado com uma concentração inicial de acetato de 5 g/L, pH 

7,5. Desta maneira, supõe-se que alguns micro-organismos são capazes produzir 

maiores quantidades de H2 através de vias alternativas, tal como a de ácido acético.  
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No presente estudo a produção de ácido acético não se comportou como o 

descrito anteriormente apenas para a condição de menor concentração de substrato (5 

g/L), confirmando diferença estatística (5% de significância) das outras duas condições. 

Com o crescimento celular tem-se uma consequente busca por energia e devido à baixa 

concentração de substrato disponível no meio esta necessidade é suprida através da 

obtenção de produtos oxidados, neste caso, o ácido acético. Por este motivo, em baixas 

concentrações de glicerol, o produto em questão não é consumido e sim mantido 

constante. 

A concentração intermediária de glicerol (20 g/L) dos ensaios de fermentação se 

destacou como melhor condição para produção de hidrogênio e etanol, e o mesmo 

ocorreu para o ácido succínico. A condição de 40 g/L do substrato ficou em 

desvantagem em relação a intermediária, confirmando os pontos discutidos acima e 

consolidando o fato de Enterobacter sp. não ser capaz de converter  o glicerol com êxito 

quando exposta a altas concentrações iniciais deste. A produção destes metabólitos 

foram satisfatórias para a condição de 5 g/L de glicerol. Nesta circunstância o substrato 

foi consumido mais rapidamente e a obtenção dos produtos seguiu o previsto levando 

em consideração a concentração de glicerol disponível.  

Assim sendo, considerando a concentração de 20 g/L a melhor condição para 

produção de H2 e etanol, os dados experimentais de rendimento do presente estudo 

foram comparados com a produção de cepas promissoras de Enterobacter sp. 

fermentadas em concentração de glicerol igual ou próxima a 20 g/L (Tabela 4.3). Tendo 

em vista dados da literatura, observa-se que Enterobacter sp. 9R apresentou baixos 

rendimentos quando comparada com cepas boas produtoras de H2 e etanol. A fim de 

otimizar os rendimentos de fermentação, o estudo aprofundado das vias de conversão de 

glicerol é relevante para entendimento e seleção de genes responsáveis pelo 

direcionamento do metabolismo microbiano. Estudos como o de Hu & Wood (2010) 

optaram por modificações genéticas para melhor produção de hidrogênio e etanol, e 

para isso, o entendimento das vias e genes relacionados com a obtenção destes produtos 

é exposta com detalhes no trabalho. Ressaltando assim, o quão relevante é o 

conhecimento da expressão de genes relacionados com a conversão do substrato em um 

processo fermentativo, principalmente quando se pretende otimizar os rendimentos 

finais do método aplicado. 
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Tabela 9. Exemplos de cepas de Enterobacter sp. e seus respectivos rendimentos na 

produção de hidrogênio e etanol utilizando glicerol proximo ou igual à 20 g/L. 

 

4.4 Expressão do gene glpF sob diferentes concentrações iniciais de glicerol 

 A membrana citoplasmática de Enterobacter sp. possui um sistema de transporte 

independente de energia que catalisa o equilíbrio do substrato entre o espaço extra e 

intracelular, que é o facilitador de glicerol. Variados estudos sugerem que este pode ser 

considerado um canal e não um transportador de glicerol (Hu & Wood, 2010). Devido à 

entrada de glicerol na célula ser muito rápida, é difícil quantificar a atividade de 

transporte por técnicas convencionais. A presença de um facilitador de glicerol induzido 

foi demonstrada pela primeira vez por Sanno e colaboradores (1968) utilizando uma 

técnica fotométrica para medir a taxa de consumo do substrato. Resumidamente, o autor 

e sua equipe consideraram a diminuição na densidade óptica uma medida da 

permeabilidade do substrato. A internalização do glicerol foi rápida, com um intervalo 

de aproximadamente 0,5 minutos para células não induzidas e menos que 0,1 minutos 

em células induzidas, comprovando a expressão do gene glpF. Trabalhos de Hatayama 
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& Yagishita (2009) e Heller e colaboradores (1980) confirmam que a expressão do gene 

glpF é relevante principalmente em baixas concentrações de glicerol externo. Isto ocorre 

uma vez que em elevadas concentrações o glicerol é internalizado por uma expressiva 

diferença de concentração do espaço extra e intracelular, sendo transportado para dentro 

da célula por difusão. Não necessitando do canal transportador GlpF. Na ausência desta 

relevante diferença de concentração, ou seja, em baixas concentrações de glicerol, a 

difusão não ocorre e a maneira que o micro-organismo encontra de internalizar a fonte 

de carbono presente no meio é através do canal transportador de glicerol. Tais 

evidências são integralmente comprovadas na análise da expressão relativa do gene 

glpF do presente estudo mostrada na figura 4.7.  

 

 

Figura 11. Gráfico da expressão relativa do gene glpF nos tempos de fermentação de 6h, 12h e 

24h, nas três concentrações de glicerol – Os valores de Ct obtidos foram corrigidos pela expressão 

do gene normalizador 16S rRNA e o tempo 0 horas foi utilizado como parâmetro por não apresentar 

expressão do gene glpF. 

 

 A avaliação da expressão do gene glpF foi feita para os tempos 6, 12 e 24 horas 

de fermentação utilizando concentrações iniciais de glicerol a 5, 20 e 40 g/L. Como 

previsto, a condição que apresentou uma significativa expressão do gene foi a de menor 

concentração (5 g/L) se destacando sob as demais. De maneira geral, a expressão gênica 

aumentou no decorrer dos três ensaios fermentativos e isto acontece porque a 

concentração extracelular de glicerol cai à medida que este vai sendo consumido. Como 
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consequência, com o passar do tempo, tem-se a diminuição do transporte por difusão e 

aumento da internalização pelo canal transportador GlpF. Sendo assim, a maior 

expressão relativa ocorreu com 24 horas de ensaio, atingindo o valor de 11,07, 5,15 e 

1,55 nas concentrações de 5 g/L, 20 g/L e 40 g/L, respectivamente. Na concentração de 

40 g/L a variação da expressão do gene glpF foi ínfima, o valor se manteve do tempo 6 

para 12 horas (1,15) e aumentou para 1,55 no tempo 24 horas. Tal comportamento 

segue o mesmo critério de análise, confirmando que em altas concentrações do substrato 

o gene não é mais expresso. Tendo em vista dados do consumo de glicerol durante a 

fermentação (figura 4.5) e a avaliação da expressão do gene glpF, subentende-se que a 

ausência de incremento na expressão deste em altas concentrações do substrato, devido 

o transporte de glicerol realizado por difusão, traz desvantagens ao consumo e 

consequente conversão do glicerol, comprometendo o rendimento de produtos da 

fermentação, tais como H2, etanol e ácido succínico. Já os produtos 1,3-PDO e ácido 

lático parecem ser favorecidos em altas concentrações mas sua formação compromete a 

produção de bio-hidrogênio. Tendo em vista tais limitações, trabalhos como os de 

Sweet (1990), Trefz (2018), Wang (2016) e seus respectivos colaboradores 

desenvolveram modificações genéticas em micro-organismos envolvendo o gene glpF a 

fim de otimizar o consumo de glicerol em condições de fermentação com altas 

concentrações do substrato. 

 Considerando os resultados obtidos e possíveis modificações genéticas visando 

melhor consumo do glicerol considera-se algumas hipóteses futuras. Como foi 

percebida a incapacidade de conversão do glicerol em altas concentrações deste e ainda 

assim houve expressão do gene glpF (expressão relativa de 1,55 na condição de 42 g/L) 

talvez a deleção deste gene contribua para que menos substrato seja internalizado e 

melhores rendimentos sejam obtidos, assim como observado na condição de 5 g/L de 

glicerol. Outra possibilidade seria a realização de um processo fermentativo semi-

contínuo, ou seja, iniciar o ensaio com concentrações moderadas de glicerol (entre 5 g/L 

e 20 g/L) e no decorrer da fermentação alimentar o processo com a mesma concentração 

de substrato em intervalos de tempo determinados, favorecendo assim, o consumo de 

glicerol e consequentemente os rendimentos finais dos produtos de interesse. 
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4.5 Ensaio comparativo entre cepa selvagem e cepa exposta à luz ultravioleta  

 A lua ultravioleta (UV) é utilizada para inativação de micro-organismos uma vez 

que sua radiação pode alcançar importantes grupamentos bioquímicos, causando danos 

irreversíveis. Responsável por induzir mutações no DNA pela substituição de pares de 

bases, quando utilizada para modificação genética induzida, a luz UV é capaz de gerar 

cepas que apresentam melhor desempenho industrial quando comparada com cepas 

selvagens. As modificações genéticas ocasionadas podem atingir o cromossomo 

microbiano inteiro ou parte dele, envolvendo alterações mínimas na formação dos 

ácidos nucleicos (Tapia, 2012). Desta maneira, com o intuito de potenciar o consumo de 

glicerol e rendimentos dos produtos de fermentação a mutação induzida foi realizada no 

presente estudo como detalhado no item 3.6. Todo o experimento foi realizado em 

paralelo com a cepa selvagem para comparação e a figura 4.8 mostra as placas de vidro 

contendo cepas expostas à luz UV e cepas selvagens inoculadas em ágar nutriente nas 

três concentrações de glicerol estabelecidas (5 g/L, 20 g/L e 40 g/L). Observa-se que 

após 50 minutos de exposição houve uma queda drástica no número de colônias 

presentes na placa de vidro. Subentendendo assim que após 50 minutos de exposição à 

luz, as colônias resistentes apresentavam mutação gênica. 

 

 

Figura 12. Colônias de Enterobacter sp. 9R expostas à radiação ultravioleta por 50 minutos (A) e cepa 

selvagem (B) inoculadas em ágar nutriente com concentrações de 5 g/L, 20 g/L e 40 g/L de glicerol, 

respectivamente. 
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 Assim como a fermentação da cepa selvagem, o ensaio das cepas expostas à 

radiação UV passou por todas as análises determinadas. Obtendo assim, curva de 

crescimento, produção de hidrogênio e produção de todos os outros metabólitos. Após 

análise de comparação dos resultados concluiu-se que não houve alteração nos produtos 

de fermentação gerados pela cepa exposta à luz UV em relação à cepa selvagem. 

Considerando o desvio padrão aplicado para análise dos dados e os possíveis erros 

experimentais ocorridos, a rota metabólica de fermentação do glicerol utilizada pelas 

duas cepas (nas três concentrações do substrato) foi similar, não apresentando diferença 

estatística (5% de significância) na produção dos metabólitos. Com isso, pressupõe-se 

que houve modificação genética induzida por radiação ultravioleta, porém a possível 

mutação ocasionada não afetou as vias metabólicas relacionadas com a fermentação do 

glicerol. A figura 4.9 mostra os dados dos metabólitos produzidos pelas duas cepas nas 

diferentes concentrações de glicerol.  

 

 

Figura 13. Curva de crescimento e dados dos metabólitos obtidos na fermentação do glicerol a 5 g/L, 20 

g/L e 40 g/L realizada pela cepa de Enterobacter sp. 9R selvagem (●) e exposta à radiação ultravioleta 

(■). (Continua) 
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Figura 13. Curva de crescimento e dados dos metabólitos obtidos na fermentação do glicerol a 5 g/L, 20 

g/L e 40 g/L realizada pela cepa de Enterobacter sp. 9R selvagem (●) e exposta à radiação ultravioleta 

(■). 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados neste trabalho permitem concluir que Enterobacter sp 9R 

apresenta todos os genes envolvidos na geração de bio-hidrogenio, que são genes 

relacionados com a codificação da enzima piruvato formiato liase (PFL) e genes do 

complexo multienzimático formiato-hidrogênio-liase (FHL). A melhor produção de H2 

foi obtida para a condição de 20 g/L de glicerol gerando 12,18 mmol de H2 acumulado, 

com um rendimento de 0,35 mmol de H2/mmol de glicerol. O processo fermentativo 

parece ser controlado pela concentração do substrato, sendo que em pequenas 

concentrações a produção de H2 é menor e limitada pela baixa disponibilidade de 

doador de elétrons, enquanto que e em altas concentrações ocorre uma alteração na rota 

fermentativa devido o direcionamento do fluxo de carbono para a geração de outros 

produtos, como 1,3-propanodiol e ácido lático. Também na concentração de 20 g/L de 

glicerol o isolado apresentou um rendimento satisfatório de etanol (0,62 mmol de 

H2/mmol de glicerol). Considerando que a expressão do gene internalizador de glicerol 

– glpF – é 7 vezes mais baixa nos ensaios de concentração alta (40 g/L) observa-se que 

o transporte do substrato é realizado por difusão nesta condição, trazendo desvantagens 

ao consumo e, consequente, conversão do glicerol. Supõe-se que isto ocorre devido à 

inibição de genes relacionados com a conversão do glicerol. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 

 

i. Realizar análises do genoma para identificação do fenótipo de Enterobacter sp. 

9R, bem como explorar outras rotas importantes de seu metabolismo.  

 

ii. Avaliar a influência da concentração de glicerol nos genes relacionados com sua 

conversão, além do glpF.  

 

iii. Investigar melhor condição para produção de hidrogênio com glicerol a 20 g/L, 

considerando processos fermentativos semi-contínuos. 

 

iv. Estudar possíveis modificações genéticas que visam melhor consumo de glicerol 

em altas concentrações. 
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