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RESUMO 

 

O aumento da produção de glicerol devido à alta demanda de biodiesel tornou este subproduto 

atraente para a pesquisa. Pode ser usado como substrato em bioprocessos e, quando associado 

com extrato de levedura residual, pode reduzir os custos com os meios de cultura. Tanto o 

biohidrogênio quanto os metabólitos líquidos (etanol, 1,3-PDO, ácidos lático, succínico e 

outros) são importantes produtos do metabolismo fermentativo sendo industrialmente 

importantes como combustível ou compostos químicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

geração de bioprodutos a partir da fermentação do glicerol residual por culturas bacterianas pura 

(Enterobacter), mista (lodo UASB) e bioaumentada (Enterobacter + lodo UASB) em diferentes 

condições nutricionais. A comparação foi realizada em sete meios nutrientes em diferentes 

concentrações de glicerol bruto (15, 21, 33, 40 e 55 g / L) para a Enterobacter, após análise do 

processo, as demais culturas foram experimentadas em dois dos 7 meios de cultivo e em três 

concentrações de substrato. Os máximos rendimentos de H2 e etanol, 0,97 e 0,75 mol / mol 

glicerol consumido, respectivamente, foram obtidos no ensaio com cultura pura (33 g/L de 

glicerol, M7). Para 1,3-propanodiol, a concentração máxima foi de 8,86 g/L com cultura mista 

(33 g/L de glicerol, M4). Esta pesquisa mostrou a possibilidade de produzir bioprodutos a partir 

da fermentação de glicerol residual sem a adição de um meio mineral complexo aplicando 

somente uma solução tampão enriquecida com células de levedura lisada pré-tratadas. 

 

 

Palavras - Chaves: Glicerol, Biohidrogênio, bioetanol, Enterobacter, bioaumentação. 
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ABSTRACT 

 

 

The growing production of glycerol, due to the high demand for biodiesel, has made this 

byproduct attractive for research. It might use as a substrate in bioprocesses and, when 

associated with residual yeast extract, can reduce costs with the culture media. Both 

biohydrogen and liquid metabolites (ethanol, 1,3-PDO, lactic, succinic and other acids) are 

important products of fermentative metabolism being industrially important as fuel or chemical 

compounds. The objective of this work was to evaluate the production of bioproducts from the 

fermentation of residual glycerol by pure bacterial cultures (Enterobacter), mixed (UASB 

sludge) and bioaugmented (Enterobacter + UASB sludge) cultures under different nutritional 

conditions. The comparison was carried out in seven nutrient media at different concentrations 

of crude glycerol (15, 21, 33, 40 and 55 g / L) for Enterobacter, after analysis of the process, 

the other cultures were tested in two of the culture media and in three substrate concentrations. 

The highest yields of H2 and ethanol, 0.97 and 0.75 mol / mol glycerol consumed, respectively, 

were obtained in the pure culture assay (33 g / L glycerol, M7). The maximum concentration of 

1.3-propanodiol was 8.86 g / L with mixed culture (33 g / L glycerol, M4). This research showed 

the possibility of producing bioproducts from the fermentation of residual glycerol by the 

Enterobacter sp 9R strain without the addition of a complex mineral medium applying only a 

buffer solution enriched with pretreated lysed yeast cells. 

 

Keywords: Glycerol, Biohydrogen, Bioethanol, Enterobacter, Bioaugmentation 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O aumento das necessidades energéticas em contraste a incerteza quanto à disponibilidade e 

preço do petróleo bem como problemas ambientais associados ao uso extensivo destes 

combustíveis exigem que novas políticas associadas a energia sejam implementadas. O uso de 

biocombustíveis tem se intensificado por força de lei em muitos países como uma tentativa a 

não dependência por combustíveis fósseis na matriz energética. No Brasil ficou estabelecido em 

7% a adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o consumidor final, a partir de 01 de 

julho de 2014 (BRASIL 2014), sendo essa uma alternativa que corrobora com a melhora do 

meio ambiente.  

O biodiesel é um combustível composto de ésteres metílicos obtidos da transesterificação de 

ácidos graxos. A possibilidade de mistura do biodiesel ao diesel convencional tem aumentado 

gradativamente a produção e consumo desse biocombustível, e consequentemente a geração de 

glicerol, subproduto de interesse para a geração de energia, pois corresponde a 

aproximadamente 10% da produção de biodiesel (DASARI et al., 2005).  

O glicerol é um subproduto de muitos processos industriais tornando-se um substrato 

potencialmente atrativo para a produção biotecnológica de compostos de valor agregado. Uma 

alternativa para utilização do glicerol é a sua conversão em produtos de grande utilidade e com 

aplicações industriais, tais como hidrogênio, etanol e 1,3-propanodiol. A transformação do 

glicerol por processos biotecnológicos pode ser uma escolha viável, uma vez que é crescente a 

busca por alternativas para sua utilização, evitando que se torne um problema futuro devido a 

sua acumulação (RIVALDI et al., 2007). 

Produto com alto valor agregado,  o 1,3-propanodiol, é utilizado na fabricação de cosméticos, 

lubrificantes e remédios, além de também ser considerado um valioso intermediário químico 

potencialmente utilizado na manufatura de polímeros (poliésteres, poliéteres, poliuretanas, entre 

outros), e na síntese de compostos heterocíclicos (Biebl et al., 1999). Além disso, diante do 

cenário mundial de poluição proveniente dos combustíveis fósseis e minerais, o biohidrogênio 

e o bioetanol se apresentam como promissoras alternativas energéticas e renováveis. 

Pensando no hidrogênio como um biocombustível,  ele vem se tornando promissor quando o 

assunto é energia limpa e renovável pois apresenta como principais vantagens: i) o fato de o H2 

ser o único combustível que não apresenta carbono em sua estrutura, de modo que durante sua 
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combustão o produto gerado é somente água, não havendo liberação de gases causadores do 

efeito estufa; ii) o dióxido de carbono emitido durante a produção biológica controlada de 

hidrogênio poder ser facilmente capturado, evitando que ele se dissipe para o meio ambiente; e, 

iii) a maior capacidade calorífica (em termos mássicos) em comparação a combustíveis 

convencionais atualmente utilizados (BIELEN et al. 2013). 

Pesquisas tem sido feitas investigando a produção de biohidrogênio associada a bioetanol (ITO 

et al., 2005; ROSSI et al., 2011) utilizando como substrato o glicerol residual. Isto é altamente 

atrativo, pois além das vantagens apresentadas do H2, o etanol pode ser usado cru como 

combustível ou como suplemento para a gasolina e ainda como reagente para a produção de 

biodiesel ao invés de metanol.  

Nosso grupo de pesquisa tem conduzido estudos que visam agregar valor ao glicerol residual. 

Um desses estudos teve como objetivo principal a produção de metano o que levaria tanto ao 

tratamento do resíduo como recuperação de uma fonte energética (ALBUQUERQUE, 2014). 

Porém a dificuldade em manter uma satisfatória remoção de DQO e consequentemente uma 

elevada produção de metano fez com que outras alternativas fossem investigadas. Foi observado 

no tratamento anaeróbio um acúmulo de ácidos graxos voláteis provenientes de processos 

fermentativos, sugerindo que a produção de hidrogênio estivesse sendo favorecida nas 

condições estudadas. Além disso, como uma forma de diminuir os custos de processos 

biotecnológicos, nosso grupo de pesquisa tem investigado o uso de levedura residual como fonte 

de nutrientes para a atividade microbiana, como mostra os estudos de VICTRAL (2015) e 

MENEZES (2016). 

Desta forma, o presente trabalho buscou estudar o uso do glicerol residual como substrato de 

processos fermentativos envolvidos na geração de bioprodutos, em que o resíduo é a principal 

fonte de carbono para o metabolismo microbiano. Apesar de rico em carbono, o glicerol bruto 

pode ser deficiente em nutrientes tais como nitrogênio, fósforo, vitaminas, metais, etc, e desta 

forma incorpora-se ao processo um outro resíduo, leveduras de processo cervejeiro, como 

suprimento de nutrientes para as bactérias fermentativas.   
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar a geração de bioprodutos a partir da fermentação do glicerol residual por culturas 

bacterianas pura, mista e bioaumentada em diferentes condições nutricionais. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar os resíduos industriais, glicerol e levedura, a fim de determinar a concentração 

dos seus principais componentes. 

 Determinar a melhor composição do meio de cultura para a produção de bioprodutos de 

valor agregado nos ensaios de fermentação utilizando cultura pura de Enterobacter sp. 

 Avaliar o desempenho das culturas bacterianas, mista e bioaumentada, na fermentação do 

glicerol e geração de bioprodutos em comparação com a cultura pura.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Conceitos de biorefinaria na linha do biodiesel  

A exploração dos recursos naturais tem se intensificado desde o início do século XX, e com 

a demanda crescente tem impactado na poluição do planeta. As necessidades energéticas do 

homem têm contribuído para que muitas pesquisas se desenvolvam, entretanto, observa-se 

que o petróleo, considerado uma fonte tradicional de energia, tende a ter sua exploração 

dificultada. Em virtude da contínua exploração das reservas minerais especula-se que em 

pouco menos de 100 anos após o início de sua utilização o recurso tornará escasso, assim 

como o seu substituto, o carvão mineral. Entretanto, para a continuidade da extração dos 

recursos energéticos novas tecnologias estão sendo desenvolvidas a fim de investigar o pré-

sal como fonte destes materiais (LOSS, 2011). 

DAS; VEZIROGLUB (2001) relata que cerca de 80% da demanda de energia mundial é 

dependente de combustíveis fósseis. Assim seu uso vem traçando uma trajetória rumo ao 

declínio, não só pelo seu esgotamento, mas também por constituírem uma ameaça ao meio 

ambiente, com as mudanças climáticas globais, devido em grande parte, à emissão de 

substâncias químicas poluentes como COx, NOx, SOx, CxHx, cinzas e outros compostos 

orgânicos que são libertados para a atmosfera, como resultado da sua combustão. 

A sociedade almeja a sustentabilidade, para tanto sabe-se que é preciso reduzir a dependência 

por combustíveis fósseis, bem como os resíduos e poluentes gerados. As fontes alternativas 

de energia ganham cada vez mais destaque, pois além de não causar danos à natureza, elas 

são renováveis. Em 2011, as fontes renováveis responderam por 45,8% da demanda de 

energia primária do Brasil – um êxito mundial, uma vez que a média global foi de 13% em 

2010 (World Energy Outlook 2012 apud TESKE et al., 2013). 

De acordo com TESKE et al. (2013) o Brasil tem potencial para chegar em 2050 com uma 

matriz energética com 66,5% de participação de fontes renováveis, como vento, sol e 

biomassa - presença 47% maior do que a observada nos últimos tempos. Segundo os autores, 

foi realizada uma análise que considera pela primeira vez o uso de energia como um todo, 

para os setores elétrico, de transportes e industrial. Se for isolada a matriz elétrica, a 

participação de renováveis, de acordo com o estudo, pode chegar a 92%.  
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Nesse contexto insere-se as biorrefinarias, que segundo Azapagic (2014) pode ser definida 

como unidade fabril na qual a biomassa é convertida em um produto final e os resíduos do 

processo podem ser transformados – por meio de vias termoquímicas ou bioquímicas – em 

produtos químicos, energia (eletricidade ou calor) e biocombustíveis. Sendo que fazem parte 

da agenda de pesquisa e desenvolvimento da maioria dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, como o Brasil, mobilizando grandes quantias de recursos e esforços 

públicos e privados voltados para o aproveitamento de resíduos, para agregar valor aos 

resíduos e cadeias produtivas, bem como reduzir os impactos ambientais.  

Assim, os biocombustíveis ganham destaque por serem biodegradáveis e derivados de 

biomassa renovável que podem substituir parcial ou totalmente, os combustíveis fósseis. Os 

dois principais biocombustíveis líquidos utilizados no país são o etanol (extraído de cana-de-

açúcar) e, mais recentemente, o biodiesel (produzido a partir de óleos vegetais, tais como 

mamona, palma, girassol, babaçu, amendoim e soja, ou gorduras animais).  

O Brasil é destaque na produção de etanol, desde a década de 70 com a criação do Programa 

Nacional do Álcool, pelo Decreto nº 76.593, de 14 de novembro de 1975, o Pro-Álcool - um 

programa de substituição em larga escala dos combustíveis veiculares derivados de petróleo 

por álcool, financiado pelo governo devido à crise do petróleo. Assim o etanol de cana-de-

açúcar foi introduzido em larga escala na matriz de combustíveis brasileira.  

Em relação a produção de biodiesel, esta vem aumentando em todo o mundo nos últimos 

anos por causa dos benefícios ambientais envolvidos, sendo que no Brasil, intensificou-se 

com a PORTARIA MCT Nº 702, de 30 de outubro de 2002, que instituiu o Programa 

Brasileiro de Desenvolvimento Tecnológico de Biodiesel – PROBIODIESEL, programa que 

visa à gradual substituição do diesel proveniente do petróleo pelo biodiesel (GONÇALVES 

et al. 2009). 

O processo produtivo do biodiesel, se inicia na seleção da matéria-prima, como exemplo soja, 

mamona, girassol, palma, algodão ou gorduras animais. O óleo ou gordura passa por uma 

etapa de preparação da matéria-prima, em que são realizados os processos de clareamento - 

remoção dos pigmentos do óleo – e degomagem - retirada de resquícios de umidade 

(PARANHOS, 2016). O óleo previamente preparado segue para a etapa de transesterificação 

(Figura 1) em que ocorre na presença de um álcool e um catalisador alcalino ou ácido a 

formação de um éster. O metanol é o álcool mais utilizado para este processo, devido ao seu 
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baixo custo. Durante este processo, os ésteres metílicos são separados como o produto 

desejado, enquanto o glicerol é um subproduto do processo. 

Figura 1: Reação de transesterificação 

 

Fonte: VIANA (2011). 

Esse subproduto normalmente é gerado a uma taxa de 10% do total da produção de biodiesel. 

Sendo que com a expansão dessa indústria a quantidade de glicerol certamente acompanhará 

tal crescimento. Soma-se a isso o fato do glicerol bruto ser demasiadamente oneroso para ser 

purificado, visto o mercado consumidor demandar de um material com alta pureza para 

emprego em alimentos, produtos farmacêuticos ou indústrias de cosméticos.  

A Figura 2 apresenta o comportamento da produção de biodiesel no Brasil até o ano 2011 e 

uma projeção para 2020. Pode-se notar que em 2005 há uma razoável produção de biodiesel, 

736 m³, essa produção justifica-se por ser o ano da introdução do biodiesel na matriz 

energética no país, regulamentada pela lei Nº 11097, de 13 de janeiro (BRASIL, 2005). Com 

a Resolução CNPE Nº 6, de 16.9.2009 – DOU 26.10.2009 (BRASIL, 2009) a produção de 

biodiesel brasileira teve um acréscimo abrupto a fim de garantir que o percentual mínimo 

obrigatório de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final fosse 

de 5 %, atingindo nesse ano 1608448 m³. Frente às questões em pauta sobre problemas 

ambientais provenientes da queima de combustíveis fósseis, o Brasil ainda fez mais. Aprovou 

a lei 13033 em 24 de setembro de 2014 aumentando para 7% o percentual da adição do 

biodiesel ao óleo diesel comercializado. 

Concomitantemente a esse aumento de produção observa-se que para 2020 é esperada a 

geração de 1,4 bilhões de litros de glicerol, que certamente não será absorvida pelo mercado 

atualmente existente.  
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Figura 2: Cenário brasileiro de produção de biodiesel e glicerol 

 
Fonte: Adaptado de LIBOREIRO (2012) 

 

Segundo CHÁVEZ (2008) a produção de biodiesel no Brasil está aumentando 

exponencialmente. Assim, com essa tendência à produção exacerbada, o valor do glicerol 

tende a se perder no mercado, tornando-se então bastante interessante a sua utilização como 

substrato para fermentação frente aos outros resíduos tradicionalmente utilizados como fonte 

de carbono para a obtenção de bioprodutos, como H2, dihidroxicetona, ácido succínico, ácido 

propiônico e ácido cítrico (LEONETI et al., 2012). 

Diferentes pesquisadores têm avaliado o desempenho do glicerol como um substrato barato 

para a produção de hidrogênio, e tais estudos apontam que o seu potencial é comparável a 

qualquer outro resíduo orgânico atualmente utilizado. O H2 tem um teor energético elevado, 

sendo fonte de energia limpa, com potencial para ser uma alternativa aos combustíveis 

fósseis. Soma-se a isso, a geração de outros metabólitos de valor agregado, aumentando o 

lucro global das indústrias de biodiesel (SARMA et al., 2012).  
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3.2. Glicerol  

Composto orgânico obtido da reação de transesterificação de triglicerídeos e álcool, o glicerol 

é o nome comum do composto orgânico 1,2,3-propanotriol (C3H5(OH)3), descoberto por Carl 

W. Scheele em 1779 durante a separação de uma mistura aquecida de PbO preparada com 

óleo de oliva. Os seus sinônimos são glicerina, trihidroxipropano, glicil álcool, gliceril e 

1,2,3-trihidroxipropano (SIDS, 2002). 

Popularmente conhecido como glicerina é um importante subproduto do processo de 

fabricação de biodiesel. O glicerol é um material de excelente utilidade e aplicação em muitas 

áreas. Quimicamente, uma molécula de glicerol tem três grupos hidroxi-hidrofílicos, que são 

responsáveis pela sua solubilidade em água e a sua natureza higroscópica. Uma análise 

elementar típica de glicerol bruto gerado pela indústria de biodiesel indica que os maiores 

constituintes deste material são C (52,77%), H (11,08%) e O (36,15%). O alto valor do teor 

de carbono no glicerol, o torna fonte de energia renovável (AYOUB; ABDULLAH, 2012). 

Dessa forma, o glicerol bruto apresenta-se na forma de líquido viscoso pardo escuro, 

contendo quantidades variáveis de sabões, álcool, polímeros e água. Sendo que suas 

características físicas, químicas e nutricionais dependem do tipo de ácido graxo (gordura 

animal ou óleo vegetal), do tipo de catálise empregada na produção de biodiesel e das 

condições de separação do glicerol residual. Em geral ele contém quantidades não 

significativas de elementos como, fósforo, enxofre, magnésio, cálcio e nitrogênio, factíveis 

de serem utilizados por microrganismos para crescimento durante processos fermentativos 

(THOMPSON; HE, 2006). A  

 

Tabela 1 mostra os principais componentes do glicerol bruto bem como a faixa de variação 

de sua porcentagem em dependência do tipo de óleo vegetal empregado para a produção de 

biodiesel. 

 

Tabela 1: Composição de glicerol bruto  

Composto Porcentagem (m/m) 

Glicerol 22,9 - 63,0 

Metanol 8,6 - 12,6 

Água 1,0 - 28,7 

Sabão 20,5 - 31,4 

Ésteres metílicos de ácidos graxos 0,5 - 28,8 

Glicerídeos 0,4 - 7,0 
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Ácidos graxos livres 1,0 - 3,0 

Cinzas 2,7 - 5,7 

Fonte: Adaptado de HU et al. (2012) 

 

A presença de impurezas como metanol, cinzas, sal, ácidos graxos livres têm dificultado o 

uso direto do glicerol residual. Tais impurezas têm sido parcialmente purificadas a fim de 

satisfazer à demanda industrial, por exemplo, o metanol, a maior impureza no glicerol 

residual, exerce uma ação inibitória sobre o crescimento microbiano e podem ser tóxicos para 

o ambiente, assim ele comumente é retirado por arraste com o aumento da temperatura e 

pressão, dado que o ponto de ebulição do metanol é menor em comparação com a água. O 

sabão, outra impureza importante, pode ser removido por precipitação ou alteração do pH 

com vários ácidos minerais. Alguns métodos de pré-tratamento diluem o glicerol com ácido 

clorídrico para precipitar o sabão solúvel em ácidos graxos residuais e centrifuga para 

posterior purificação. Há também, a remoção de alguns contaminantes por destilação e 

precipitação, tornando assim atrativa a aplicação do glicerol residual em processos 

fermentativos (SIVASANKARAN et al., 2015).  

Segundo RIVALDI et al., 2007 “o glicerol é considerado uma fonte de carbono altamente 

reduzida e assimilável por bactérias e leveduras sob condições aeróbias e anaeróbias para a 

obtenção de energia metabólica, como regulador do potencial redox e para a reciclagem de 

fosfato inorgânico dentro da célula”. Assim, Sivasankaran et al. (2015) aponta que o glicerol 

é um substituto com grande potencial comparado a carboidratos tradicionais como a sacarose, 

amido e glicose em alguns processos de fermentação industrial. 
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3.3. Processos fermentativos   

As vias de fermentação de açúcares ou glicerol apresentam módulos em comum para todas 

as bactérias, no entanto, algumas diferenças importantes podem ser notadas entre bactérias 

anaeróbias estritas e anaeróbias facultativas ou mesmo entre membros desses grupos 

(CLOMBURG; GONZALEZ, 2013; GOYAL et al., 2013). 

Em bactérias facultativas, após sua internalização, o glicerol pode ser direcionado a três vias 

metabólicas principais: produção de células, redução a 1,3-propanodiol ou oxidação a 

dihidroxiacetona (DHA). Como durante a produção de massa celular existe a liberação de 

equivalentes redutores, a via de produção de 1,3-propanodiol serve como um sistema de 

manutenção do estado redox intracelular, consumindo o excesso desses equivalentes na 

redução do glicerol (TRINH; SRIENC, 2009). A via oxidativa é empregada pelos 

microrganismos para a geração de energia e produção de metabólitos para o suprimento das 

demais rotas metabólicas microbianas.  

Do ponto de vista da produção de ácidos orgânicos, monômeros e hidrogênio, a via oxidativa 

é a que vem recebendo maior atenção pelos cientistas, devido ao seu maior potencial de 

manipulação, visto o grande número de etapas envolvidas nos processos de transformação. 

Sendo que o rendimento teórico a partir do glicerol pode variar dependendo dos subprodutos 

gerados na fermentação, em virtude da rota de oxidação favorecida (Wang & Wan, 2009; 

ZOREL & SILVA, 2014). 

Pela via redutora o glicerol sofre um processo de desidratação, intermediado pela coenzima 

glicerol desidratase, produzindo 3-hidroxipropionaldeído, que por sua vez é reduzido a 1,3-

propanodiol (1,3-PDO), mediado pela enzima 1,3-propanodiol oxiredutase, utilizando o 

NADH2. A via oxidativa é catalisada pelas enzimas glicerol desidrogenase, que converte 

glicerol em dihidroxiacetona, e dihidroxiacetona quinase, que fosforila este substrato a 

dihidroxiacetona fosfato; este intermediário é canalizado para a via glicolítica, gerando ATP 

e NADH (Da Silva et al. (2009). Nessa etapa ocorre a principal diferença entre o metabolismo 

do glicerol e de outras fontes de carbono, pois a enzima dihidroxiacetona quinase (DhaK) 

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

Desse modo, uma característica única da metabolização do glicerol é que a conversão de PEP 

a piruvato é acoplada à fosforilação de DHA e realizada por uma única enzima, a DhaK. Para 

outras fontes de carbono o piruvato é obtido a partir do fosfoenolpiruvato pela ação da enzima 
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piruvato quinase. A obtenção de piruvato é de grande importância para a geração de H2, visto 

que serve de composto chave para a produção desse gás tanto por bactérias anaeróbias estritas 

quanto por anaeróbias facultativas  (CINTOLESI et al., 2012). 

O esquema das rotas metabólicas de fermentação do glicerol até compostos mais simples está 

apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3: Possíveis rotas de fermentação do glicerol na geração de produtos orgânicos e na 

geração de hidrogênio. DHA, dihidroxiacetona; DHAP, dihidroxiacetona-fosfato; PEP, 

fosfoenolpiruvato. Setas pontilhadas indicam a existência de várias reações.  

 

Fonte: Adaptado de VIANA et al. (2012) e ZOREL; SILVA (2014). 

 

Com condições favoráveis, em organismos anaeróbios facultativos o piruvato é convertido a 

acetil-CoA e formiato, o qual é transformado em CO2 e H2. Para anaeróbios estritos, durante 

a conversão de piruvato a acetil-CoA, ocorre a redução simultânea da ferredoxina, a qual é 
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empregada na redução de uma hidrogenase para a produção de hidrogênio (DAS; 

VEZIROGLU, 2008). As vias de produção de hidrogênio a partir do piruvato em cada grupo 

bacteriano recebem o nome da primeira enzima responsável pelo processo, desse modo, em 

anaeróbios facultativos a via é denominada PFL (piruvato-formiato liase), enquanto que para 

anaeróbios estritos a principal via é a PFOR (piruvato-ferredoxina oxido-redutase). Neste 

ponto do metabolismo, para anaeróbios facultativos, o uso de glicerol como substrato 

também favorece a produção de H2 comparado a outras fontes de carbono, pois o piruvato 

também poderia ser convertido a acetil-CoA e CO2 pela enzima piruvato-desidrogenase. 

Apesar dessa enzima ser ativa principalmente em condições aeróbias, ainda apresenta alguma 

atividade na ausência de oxigênio. No entanto, sua atividade é reprimida por altas razões 

NADH/NAD+, como ocorre durante a fermentação do glicerol (DURNIN et al., 2009). 

Vale ressaltar, que em função da presença de compostos considerados tóxicos encontrados 

neste resíduo, as vias metabólicas anteriormente mencionadas, do processo de fermentação 

de glicerol, podem ser inibidas, prejudicando a formação de bioprodutos de valor agregado 

(VIANA, 2011; CARMONA et al., 2009).  

Embora as rotas metabólicas fermentativas de glicerol já estejam bem estabelecidas, em 

relação a geração de bioprodutos há muito o que estudar, pois existem muitas questões sobre 

o metabolismo microbiano a serem investigadas e confirmadas para que esse processo possa 

ser otimizado e aplicado com sucesso em maiores escalas (Biebl et al., 1999). Entre as 

principais questões a serem resolvidas estão a sensibilidade dos microrganismos aos outros 

componentes do glicerol bruto, e, a produção de H2 apenas em concentrações muito baixas 

de glicerol, fatores que tornam o processo mais oneroso devido principalmente à necessidade 

de diluição do glicerol residual (SARMA; DHILLON; et al., 2013). Desta forma torna-se 

importante investigar condições nutricionais e microrganismos que produzam bioprodutos 

competitivos que sejam produzidos com uma maior carga aplicada do glicerol a fim de 

garantir a aplicabilidade do processo. 

  



27 
 

3.3.1. Vantagens dos produtos obtidos da fermentação do glicerol  

i. Hidrogênio  

O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, mas devido a sua reatividade é quase 

sempre encontrado na natureza combinado com outros elementos. Trata-se de um gás leve, 

invisível, atóxico e altamente inflamável, que não contribui diretamente com o efeito estufa, 

uma vez que o produto da sua combustão é apenas água. Acredita-se que o H2 será essencial 

para a sustentabilidade energética e ambiental exatamente por se tratar de uma fonte limpa 

de energia. Apresenta elevada densidade energética (122 kJ g-1) em comparação com outros 

combustíveis, como metano (50,1 kJ g-1) e etanol (26,5 kJ g-1) (LAZARO, 2012). 

Segundo MUCCILLO (2007), atualmente o hidrogênio é usado principalmente como 

matéria-prima em indústrias químicas e petroquímicas. Dentre os seus usos, pode-se citar: os 

processos de hidrogenação - que transforma os óleos vegetais em gorduras sólidas para a 

fabricação de margarinas, usado ainda para produzir compostos de baixa massa molecular, 

craquear hidrocarbonetos e remover enxofre e nitrogênio (dessulfurização do petróleo). É 

ainda largamente utilizado como um dos reagentes na síntese de amônia (NH3), base de 

fabricação de muitos fertilizantes, detergentes, fibras sintéticas como o náilon, entre outros 

produtos. Na remoção química de oxigênio para prevenir a oxidação e a corrosão, bem como 

meio refrigerador em geradores elétricos e indústrias para fazer vidros planos. 

Soma-se a isso, o interesse pelo H2 ter crescido sobretudo em decorrência dos avanços 

tecnológicos nas células de combustíveis, o sucessor em potencial das baterias de produtos 

eletrônicos, plantas de potência e motores de combustão interna (DUNN, 2002).  

Convencionalmente o hidrogênio vem sendo obtido por um processo denominado reforma a 

vapor do gás natural, gaseificação do carvão e ainda eletrólise da água. Entretanto, estas 

tecnologias requerem o consumo de combustíveis fósseis, resultando em emissão de 

poluentes. Além disso, estes processos são energicamente dispendiosos, e por isto não são 

sustentáveis (LOSS, 2011). 

Estima-se que 96% do H2 produzido no mundo são originados de combustíveis fósseis, no 

entanto estudos tentam produzir o gás via fermentação microbiana, assim como ocorrem com 

o etanol e demais biogás. Este tipo de produção pode ser uma alternativa favorável, por ter 

menor gasto energético e ser realizada em temperatura e pressão favorável (POLETO, 2014). 

http://escola.britannica.com.br/article/481276/fibra
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A produção de hidrogênio via processo biológico pode ser dividida em dois grupos: os 

processos que dependem de energia luminosa (biofotólise direta e indireta e a foto-

fermentação) e a fermentação anaeróbia, tais como os apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2: Vantagens e desvantagens da produção biotecnológica de hidrogênio 

 
Fonte: SÁ et al. (2014) 

 

Dentre os sistemas apresentados na Tabela 2, conclui-se que a produção de hidrogênio por 

fermentação anaeróbia tem despertado grande interesse, devido principalmente a uma maior 

produção de hidrogênio e metabólitos intermediários quando comparada aos outros processos 

biológicos (HALLENBECK; BENEMANN, 2002; LEVIN et al., 2004; WANG; WAN, 

2009).  

A obtenção de hidrogênio por via biológica pode ocorrer por variados processos 

anteriormente apresentados, sendo que a fermentação é tecnicamente mais simples quando 

comparado aos processos fotossintéticos, além de ter algumas vantagens (altas velocidades 

de produção de hidrogênio, menor consumo de energia para o crescimento bacteriano e 

constante taxa de produção). Entretanto, a dificuldade da fermentação está em selecionar, no 

caso de culturas mistas de microrganismos, culturas que não contenham nenhum tipo de 

bactéria consumidora de hidrogênio (COSTA, 2010). 
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Há vários tipos de microrganismos, tais como anaeróbios, aeróbios, bactérias fotossintéticas 

e cianobactérias que podem produzir hidrogênio. Nesse sentido, muitos estudos têm preferido 

a produção de hidrogênio por microrganismos fermentadores anaeróbios, como os 

Clostridium, Enterobacter, Escherichia e Klebsiella pneumoniae (LIU; FANG, 2007; 

COSTA, 2010; DAMS et al., 2016; VARRONE et al., 2012). 

A produção de hidrogênio via fermentação pode ser realizada por diversos microrganismos, 

os quais apresentam variadas condições de crescimento, apresentando especificidades 

nutricionais, preferência por tipo de substrato, pH e temperatura. Esses parâmetros 

determinam ainda o tipo de metabolismo que irão desenvolver, fato que pode alterar 

completamente o processo (LAZARO, 2012).  

Cabe ressaltar que os valores de mols de H2 produzidos são baseados no balanço 

estequiométrico entre produtos e reagentes de conversão química, de modo que para sistemas 

biológicos, esse valor é apenas um parâmetro comparativo, que tende a variar em decorrência 

do consumo de outras fontes de carbono e da atividade das demais vias metabólicas dos 

diferentes microrganismos. Analisando a Tabela 3 pode-se concluir que utilizando 

Clostridium ou Enterobacter, a glicose é o substrato que produziu maiores rendimentos de 

hidrogênio, enquanto com glicerol a bactéria Halanaerobium saccharolyticum subsp. 

Saccharolyticum foi quem gerou mais hidrogênio. 

Uma das vantagens da utilização de cultura pura (uma única espécie/linhagem microbiana) é 

a possibilidade de manipular o metabolismo do microrganismo, por meio do controle das 

condições de cultivo, obtendo menor geração de metabólitos indesejáveis, e alcançando 

maior rendimento de hidrogênio. Os gêneros Clostridium e Enterobacter são os mais 

utilizados como inóculos para a produção de hidrogênio, por via fermentativa, mesmo 

alterando-se os substratos. 

Por outro lado, culturas puras são muito sensíveis a contaminações e a demanda por assepsia 

pode significar aumento do custo do processo (NTAIKOU et al., 2010). 

Alternativamente para a produção de hidrogênio podem ser utilizadas como inóculo, as 

culturas mistas de microrganismos, obtidas a partir da combinação de isolados microbianos 

ou de amostras ambientais, provenientes de lodo de reator anaeróbio e sistema de lodos 

ativados por exemplo.  
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Tabela 3: Culturas bacterianas puras e diferentes condições de cultivo utilizados para 

investigação da produção de hidrogênio 

Inóculo Substrato 
Tipo de 

reator 
Rendimento Referência 

Clostridium acetobutylicum Glicose  Batelada 
2 mol H2/mol 

glicose 
Chin et al. (2003) 

Clostridium acetobutylicum 

ATCC 824 
Glicose  Contínuo 

1.08 mol 

H2/mol 

glicose 

Zhang H, Bruns M.A 

(2006) 

Clostridium sp. Strain no.2 Celulose Contínuo 

0.3 mol 

H2/mol 

celulose 

Pan C.M., et al (2008) 

Clostridium sp. Fanp2 Glicose  Batelada 

0.2 

molH2/mol 

glicose 

Pan C.M., et al (2008) 

Enterobacter aerogenes HO-

39 
Glicose  Batelada 

1 molH2/mol 

glicose 
Yokoi H, et al (1995) 

Enterobacter aerogenes HU-1 

01 
Glicerol Batelada 

0.6 molH2/ 

mol glicerol 

Nakashimada et al. 

(2002) 

Enterobacter aerogenes Amido Batelada 
1.09 molH2/ 

mol amido 

Converti; Perego 

(2002) 

H. Saccharolyticum subsp. 

Saccharolyticum 

2,5 

gGlicerol 

bruto/L 

Batelada 
2.16 mol H2/ 

mol glicerol 
Kivistö et al. (2011) 

Enterobacter aerogenes 

18 

gGlicerol 

bruto/L 

Batelada 
0.85 mol H2/ 

mol glicerol 

Jitrwung; Yargeau 

(2011) 

Klebsiella pneumoniae 

20.4 

gGlicerol 

bruto/L 

Batelada 
0.4 mol H2/ 

mol glicerol 
Li; Fang (2007) 

Klebsiella sp. 

11.14 

gGlicerol 

bruto/L 

Batelada 
0.26 mol H2/ 

mol glicerol 
Chookaew et al. (2014) 

Enterobacter aerogenes 

31 

gGlicerol 

bruto/L 

Batelada 
0.12 mol H2/ 

mol glicerol 
Reungsang et al. (2013) 

 

Fonte: Adaptado de WANG; WAN (2009) 

 

Os processos de fermentação para a produção de hidrogênio utilizando culturas mistas, 

comparados às culturas puras, são mais simples de manusear e controlar, não há necessidade 

de esterilizar o meio de cultivo e permite que uma ampla faixa de resíduos complexos seja 

utilizada como substrato (LAZARO, 2012). Porém, como as culturas mistas são formadas 

por diferentes microrganismos, no inóculo poderá estar presente bactérias indesejáveis, tais 



31 
 

como as consumidoras de hidrogênio, o que poderia levar a uma diminuição na produção do 

mesmo. Por isso, no caso de culturas mistas complexas é necessário o pré-tratamento do 

inóculo. Segundo WANG; WAN (2009), os métodos de pré-tratamento relatados para 

seleção e enriquecimento de bactérias produtoras de hidrogênio a partir de culturas mistas 

incluem o tratamento térmico, alteração do pH, aeração, adição de compostos tóxicos 

seletivos, entre outros. 

Segundo COSTA (2010) a produção de hidrogênio por bactérias presentes em resíduos 

orgânicos é relevante, não somente por tratar o resíduo, como também gerar um combustível 

limpo. Sendo, os processos que usam culturas mistas mais práticos do que aqueles que usam 

culturas puras, devido ao fato de não exigirem demasiadas assepsias. 

A Tabela 4 apresenta alguns trabalhos reportados na literatura para produção de hidrogênio 

a partir de glicerol. Observa-se que Kivistö et al. (2011) obtiveram um alto rendimento de H2 

(2,16 mol / mol de glicerol), que foi obtido com o bloqueio da via de produção de 1,3-PDO, 

assim favorecendo a rota oxidativa em condições previamente otimizadas (2.5 g/l glycerol, 

150 g/l NaCl, pH 7.4). Todavia, é válido ressaltar que a comparação direta é impossível 

devido aos diferentes parâmetros operacionais, inóculos, composição do glicerol bruto, 

contaminantes, concentração de substrato e uso adicional de suplementos no meio nutritivo. 

 

Tabela 4: Rendimento de hidrogênio a partir de culturas puras e mistas em ensaios de 

fermentação do glicerol 

Concentração 

Glicerol bruto  

alimentado  

Inóculo 

Rendimento  

(molH2 / mol 

glicerol consumido) 

Referência 

2.50 g/L 

Halanaerobium 

Saccharolyticum subsp. 

Saccharolyticum 

2.16 Kivistö et al. (2011) 

1.00 g/L Misto 1.42 Mangayil et al. (2015) 

15.00 g/L Misto 0.96 Varrone et al. (2012) 

2% v/v Enterobacter aerogenes 0.89 MARKOV et al. (2011) 

18.00 g/L Enterobacter aerogenes 0.85 Jitrwung; Yargeau (2011) 

7.00 g/L Misto 0.76 Liu et al. (2013) 

20.40 g/L Klebsiella pneumoniae 0.40 Liu; Fang (2007) 

20.33 g/L Misto 0.30 
Sittijunda; Reungsang 

(2012) 

11.14 g/L Klebsiella sp. 0.26 Chookaew et al. (2014) 

31.00 g/L Enterobacter aerogenes 0.12 Reungsang et al. (2013) 
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ii. Álcoois e ácidos orgânicos 

O glicerol tem se destacado por ser um resíduo industrial multivalente, visto ser fonte de 

carbono e energia com inúmeras aplicações na fermentação industrial. Os metabólitos 

oriundos desse processo são atraentes para comercialização, uma vez que podem ser 

empregados largamente em indústrias como base para proteínas recombinantes e enzimas, 

medicamentos, além de produtos químicos finos. Embora sua versatilidade, o rendimento dos 

subprodutos provenientes da fermentação do glicerol é afetado pelos tipos e idade dos 

microrganismos utilizados, bem como pelas condições do processo, como tipo de 

fermentação, disponibilidade do substrato, pH, temperatura e presença de inibidores (BIEBL, 

1999). 

Salienta-se que o rendimento teórico da produção de H2 a partir do glicerol varia em função 

dos microrganismos empregados, das condições do processo e dos coprodutos gerados 

durante a fermentação. Por exemplo, a coprodução de etanol por E. coli resulta na liberação 

teórica máxima de 1 mol de H2 e 1 mol de etanol por mol de glicerol (CLOMBURG e 

GONZALEZ, 2013), em contrapartida  MARU et al (2013) obtiveram 2,84 mols de H2 por 

mol de glicerol consumido, com acetato sendo o produto em maior proporção, porém os 

autores citam a teoria de referência máxima de 4 mols de H2 quando o substrato era glicose.  

Ao investigar os estudos sobre os produtos oriundos da fermentação do glicerol residual, 

observa-se que há mais de um século o 1,3-propanodiol tem sido encontrado em testes com 

variadas culturas. As estirpes bacterianas capazes de produzir 1,3-propanodiol foram 

encontradas, por exemplo, nos gêneros Citrobacter, Clostridium, Enterobacter e Klebsiella 

(YAZDANI; GONZALEZ, 2007; SILVA et al., 2014). Porém vários outros produtos podem 

ser sintetizados, a depender dos grupos bacterianos envolvidos. Segundo ZENG, A. P.; 

MENZEL, K.; DECKWER (1996) utilizando C. butyricum, ácido acético e ácido butírico 

são os principais produtos derivados do piruvato na fermentação do glicerol. De acordo com 

Quadro 1, tem-se variadas reações que levam à formação de diferentes metabólitos na 

fermentação do glicerol.  
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Quadro 1: Reações envolvidas na fermentação do glicerol 

𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝑁𝐴𝐷𝐻2 + 2𝐴𝑇𝑃 + 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 −  𝐻2𝑂

(𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙)        (Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜)                                       (Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓ó𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜)            
 

𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  𝐶𝑂2 + 3𝐻2

(𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙)        (Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜)                                         
 

𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶2𝐻6𝑂 + 𝐴𝑇𝑃 + 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 − 𝐻2𝑂

(𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)                   
 

𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶2𝐻6𝑂 +  𝐶𝑂2  + 𝐻2

(𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)                   
 

𝐶3𝐻8𝑂3 → 1
2⁄ 𝐶4𝐻10𝑂2 + 3

2⁄ 𝑁𝐴𝐷𝐻2 + 𝐴𝑇𝑃 +  𝐶𝑂2 + 1
2⁄ 𝐻2𝑂

(2,3 − 𝐵𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜𝑑𝑖𝑜𝑙)                                  
 

𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶3𝐻6𝑂3 + 𝐴𝑇𝑃 + 𝑁𝐴𝐷𝐻2 + 𝐻2𝑂

(Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑙á𝑡𝑖𝑐𝑜)                                       
 

𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶4𝐻6𝑂2 + 𝐴𝑇𝑃 −  𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂

(Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐í𝑛𝑖𝑐𝑜)                                
 

𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶3𝐻8𝑂2 + 𝐻2𝑂 − 𝑁𝐴𝐷𝐻2

(1,3 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜𝑑𝑖𝑜𝑙)               
 

2𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶4𝐻8𝑂2 + 2𝑁𝐴𝐷𝐻2 + 3𝐴𝑇𝑃 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2

(Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑢𝑡í𝑟𝑖𝑐𝑜)                                                                       
 

2𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶3𝐻8𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2

(𝐵𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)                                            
 

 2𝐶3𝐻8𝑂3 → 𝐶4𝐻8𝑂2 + 2𝐶𝑂2 + 4𝐻2

(Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐵𝑢𝑡í𝑟𝑖𝑐𝑜)                                            
 

  

A estirpe C. pausterianum ao fermentar o glicerol é capaz de formar uma grande variedade 

de produtos incluindo butanol, etanol, 1,3-propanodiol, ácidos butírico, acético e láctico. 

Diante das inúmeras condições testadas e investigadas por alguns autores (DABROCK et al, 

1992; BIEBL, 2001; MOON et al., 2011), essa estirpe tem o butanol como produto 

predominante, muitas vezes acompanhado por etanol. BIEBL, 2001 afirma que a reação de 

fermentação do glicerol a butanol e etanol mostra um balanço redox neutro, o qual não requer 

a formação de subprodutos.  

Segundo BIEBL et al. (1999), durante a fermentação do glicerol, as culturas que apresentam 

maior rendimento de 1,3-propanodiol são as que produzem somente ácido acético como 

subproduto líquido, além de CO2 e H2, fornecendo 64% de 1,3-PDO do glicerol consumido. 

Em contrapartida, quando duas moléculas de NADH são liberadas durante a formação de 

uma molécula de piruvato, elas são completamente reutilizadas para posterior processamento 

do piruvato, ou seja, formação de butanol e etanol, o rendimento de 1,3-PDO é menor (11%), 
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pois o rendimento da biomassa torna-se maior. Ainda assim, o rendimento do 1,3-PDO pode 

ser melhor se reduzir a geração de H2. 

De modo similar às outras fermentações, a formação dos produtos na fermentação a 1,3-PDO 

depende, predominantemente, da disponibilidade da fonte de carbono e energia e do pH. 

Quando a concentração de glicerol é o fator limitante, a formação da biomassa celular é 

otimizada e grandes quantidades de etanol são produzidos, mas à medida que glicerol aparece 

no meio, por causa do aumento da inibição pelos subprodutos, a formação de etanol cessa e 

o rendimento de 1,3-PDO se aproxima do seu valor máximo (BIEBL et al., 1999). 

Em contraste com 1,3PDO, a produção microbiana de 1,2-PDO se concentra principalmente 

na conversão de açúcares, com muito poucos exemplos de conversão fermentativa de glicerol 

em 1,2-PDO. Além disso, os estudos sobre a conversão de açúcares e glicerol em 1,2-PDO 

têm rendimentos marcadamente mais baixos do que a produção de 1,3-PDO. 

Zhang et al. (2007) obtiveram rendimento de 0,44 g/g (1,3-PDO/glicerol refinado) utilizando 

Klebsiella pneumoniae M5al, enquanto Clomburg; Gonzalez (2011) tiveram rendimento 

apenas de 0,21 g/g (1,2-PDO/glicerol refinado) com E. coli. Isto é em grande parte devido ao 

fato de que poucos microrganismos demonstraram produzir naturalmente 1,2-PDO em 

grandes quantidades, e aqueles que possuem, como Thermoanaerobacterium 

thermosaccharolyticum, falta o suficiente conhecimento genético e ferramentas necessárias 

para manipulação eficaz. Além disso, ao considerar a produção de 1,2-PDO a partir de 

glicerol, é importante notar que as vias fermentativas típicas para a produção desse 

metabólito requerem a conversão da fonte de carbono em fosfato dihidroxiacetona (DHAP) 

através de caminhos glicolíticos, em contraste os caminhos que convertem o glicerol em 1,3-

PDO apresenta dois passos, o que requer que o organismo de interesse possua a capacidade 

de utilizar glicerol diretamente (CLOMBURG; GONZALEZ, 2013). 

Dharmadi et al. (2006) mostraram a fermentação do glicerol pela E. coli, em que a 

dependência do pH e a disponibilidade de CO2 foram analisados. Os autores atestaram que o 

alto pH resulta em baixa geração de CO2 (menor atividade da enzima formato-hidrogênio-

liase) e disponibilidade (mais CO2 foi convertido em bicarbonato), e consequentemente 

fermentação muito ineficiente do glicerol. ITO et al. (2005) mostraram que o glicerol, em 

concentração de 10 g/L, é quase completamente consumido no prazo de 84h e os produtos 

majoritários são etanol e ácido succínico com rendimento molar de 86% e 7%, 
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respectivamente. De acordo com esses autores, E. coli é considerado um bom biocatalisador 

para a conversão de glicerol em etanol e hidrogênio. 

Do mesmo modo, Enterobacter aerogenes tem sido utilizada na fermentação de glicerol 

residual com altos rendimentos de etanol. ITO et al. (2005) analisaram a fermentação de um 

meio sintético contendo resíduos de biodiesel e observaram que o glicerol foi consumido em 

24h produzindo 0,89 mol de H2 e 1,0 mol de etanol por mol de glicerol. Entretanto, Jitrwung; 

Yargeau (2011) observaram rendimentos de 0,95 mol H2 e 0,79 mol etanol, por mol de 

glicerol, ao utilizarem glicerol bruto (21,0 g/L) e otimizarem importantes parâmetros, como 

componentes do meio de cultura e oxigênio presente no sistema. 

A produção industrial de etanol é dominada pela conversão de açúcares de amido ou sacarose 

em etanol pela levedura Saccharomyces cerevisiae. Observa-se esforços significativos de 

pesquisa na engenharia metabólica de outros microrganismos para produzir rendimentos 

máximos de etanol a partir de açúcares derivados de resíduos lignocelulósicos (YOMANO 

et al., 2008;  CLOMBURG; GONZALEZ, 2013). Apesar do sucesso desses esforços de 

engenharia, o estado de oxidação dos açúcares, como a glicose, indica que cerca de metade 

do seu peso é perdido como CO2 durante o processo de fermentação, reduzindo o rendimento 

do produto. Em contrapartida, a natureza reduzida do glicerol permite a coprodução de etanol 

e ácido fórmico (ou etanol e hidrogênio), possibilitando maiores rendimentos do produto em 

comparação com os açúcares. Além disso, descobertas de que E. coli (GONZALEZ et al., 

2008) e Paenibacillus macerans (GUPTA et al., 2009) fermentam o glicerol em etanol e 1,2-

PDO, abrem a possibilidade de usar esses organismos para a conversão direta de glicerol em 

etanol. Além dessas cepas, Klebsiella planticola demonstrou coproduzir etanol e ácido 

fórmico durante a utilização fermentativa de glicerol (JARVIS et al., 1997), e Enterobacter 

aerogenes foi utilizada para a conversão anaeróbia de glicerol em etanol e hidrogênio (ITO 

et al., 2005; MARKOV et al., 2011). O glicerol também foi convertido em etanol e pequenas 

quantidades de ácido fórmico e lático, por uma cepa recentemente isolada de C. freundii 

(designada como FMCC-207) por Metsoviti et al. (2012). Esta estirpe foi capaz de produzir 

14,5 g/l de etanol correspondendo a um rendimento de 0,45 g/g de glicerol. Metsoviti et al. 

(2012), isolaram uma estirpe de Klebsiella oxytoca (FMCC-197), que mostrou-se capaz de 

produzir concentrações elevadas de etanol (25,2 g/l) juntamente com 1,3-PDO (50,1 g/l) e 

ácido lático (16,8 g/l) durante fermentações alimentadas com glicerol bruto. 
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Diversos autores relatam haver muitos estudos sobre a conversão de açúcares em ácido 

succínico, em contrapartida, existem apenas um pequeno número de publicações acerca da 

conversão anaeróbia de glicerol em ácido succínico(CLOMBURG; GONZALEZ, 2013; 

SONG; LEE, 2006; YAZDANI; GONZALEZ, 2007). 

Em um estudo com Anaerobiospirhelum succiniproducens, a produção de ácido succínico a 

partir de fermentações de glicerol ou glicose utilizando uma batelada alimentada tanto com 

glicerol quanto com extrato de levedura, foi produzido 19,0 g/l de ácido succínico, sendo o 

rendimento de 1,60 g de ácido succínico/g de glicerol consumido, produzido por A. 

succiniproducens com formação mínima de outros subprodutos (LEE et al., 2001).  

De acordo com CLOMBURG; GONZALEZ (2013) microrganismos anaeróbios gram-

positivos, não esporulados, do gênero Propionibacterium tem sido investigados para a 

produção de ácido propiônico a partir da fermentação de glicerol. Estudos de Barbirato, F. et 

al. (1997) utilizando Propionibacterium acidipropionici produziu mais ácido propiônico com 

glicerol do que com glicose. Esta estirpe foi capaz de produzir de 42 g/l de ácido propiônico 

a partir de glicerol purificado (80 g/l), o que corresponde a um rendimento de 0,62 g/g (ácido 

propiônico / glicerol inoculado). Além disso, a produção de ácido acético (principal 

subproduto na fermentação com glicose) diminuiu com o uso de glicerol como fonte de 

carbono. NAKAZAWA (2015) 

O Quadro 2 mostra os rendimentos dos bioprodutos líquidos apresentados anteriormente 

encontrados na literatura que foram utilizados como referência para esta pesquisa. 

Quadro 2: Rendimentos de bioprodutos gerados por fermentação de glicerol encontrados na literatura. 

 

PRODUTOS RENDIMENTO REFERÊNCIA

ETANOL 0.48 mol/mol glicerol Reungsang et al. (2013) 

ETANOL 0.79 mol/mol glicerol Jitrwung; Yargeau (2011)

ETANOL 0.45 g/g glicerol Metsoviti et al. (2012)

1,3 PDO 0.44 g/g glicerol Zhang et al. (2007)

1,3 PDO 0.21 g/g glicerol Clomburg; Gonzalez (2011)

1,3 PDO 0.57 mol/mol glicerol Barbirato et al. (1997)

AC. BUTIRICO 1.77 mol/mol glicerol Paranhos (2016)

AC. LATICO 0.09 mol/mol glicerol Barbirato et al. (1997)

AC. ACETICO 0.2 mol/mol glicerol Barbirato et al. (1997)

1- BUTANOL 0.01 mol/mol glicerol Nakazawa (2015)

AC. SUCCINICO 0.86 mol/mol glicerol ITO et al. (2005)

AC. SUCCINICO 1.60 g/g glicerol (LEE et al., 2001). 

AC. SUCCINICO 0.012 mol/mol glicerol Barbirato et al. (1997)

AC. PROPIONICO 0.62 g/g glicerol Clomburg; Gonzalez (2013) 

AC. PROPIONICO 0.29 mol/mol glicerol Nakazawa (2015)
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3.4. Leveduras como fonte de nutrientes para processos biológicos 

Em geral, a partir da composição química das células são estabelecidas as necessidades 

nutricionais dos microrganismos. Porém a composição exata é de difícil detecção, assim os 

requisitos nutricionais são determinados com base em uma composição empírica de célula 

(CHERNICHARO, 1997). As células são compostas por grande quantidade de moléculas 

pequenas, como a água, íons inorgânicos e substâncias orgânicas (Tabela 5), porém, são 

constituídas principalmente por grandes moléculas como proteínas e ácidos nucléicos 

(MADIGAN et al., 2012). 

A matéria sólida de uma célula microbiana é constituída por carbono, nitrogênio, fósforo e 

enxofre, além de oxigênio e hidrogênio que são derivados da água. Estes seis elementos 

representam cerca de 95% do peso seco celular. Mas sabe-se que vários outros elementos 

também são encontrados na composição da célula em pequenas frações, como o ferro, 

potássio, magnésio, cálcio, manganês, cobalto, cobre, molibdênio e zinco. Assim, os 

nutrientes disponíveis para o desenvolvimento celular podem ser divididos em duas classes: 

os macronutrientes que são aqueles requeridos em grandes quantidades pela célula, e os 

micronutrientes, necessários em quantidades extremamente baixas (STANIER et al, 1986 

apud BRUCHA, 2007). 

Tabela 5: Composição de uma célula bacteriana  

Macromolecula 
%Peso 

seco 

Proteína 55,0 

Lipídio 9,1 

Polissacarídeo 5,0 

Lipopolissacarídeo 3,4 

DNA 3,1 

RNA 20,5 

Fonte: MADIGAN et al. (2012) 

 

Sabe-se que as condições ambientais e a composição do meio afetam significativamente a 

produção de hidrogênio por fermentação anaeróbia. Por exemplo, estudos indicam que o 

nitrogênio e ferro são os nutrientes essenciais mais importantes para a produção de 

bioprodutos a partir da fermentação sendo que concentrações baixas e altas desses nutrientes 

podem provocar baixo rendimento de produtos por causa de limitações de nutrientes, via 

desvio metabólico, redução da atividade biológica, efeitos inibidores de altas concentrações 
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de alguns nutrientes, variação na cultura bacteriana dominante e os produtos de fermentação. 

Portanto, a otimização das concentrações de nutrientes essenciais para diferentes substratos 

e culturas microbianas é uma questão importante na produção de bioprodutos por 

fermentação anaeróbia (OZTEKIN et al., 2008). 

O extrato de levedura  é composto de substâncias complexas com custo relativamente baixo, 

que fornecem proteínas, aminoácidos livres, minerais, vitaminas E e do complexo B, 

inclusive inositol (B7) – o complexo B tem uma função muito importante como anti 

estressante, sendo importante para a promoção natural do crescimento; para a obtenção de 

células e produção de biomoléculas em processos biotecnológicos (CHÁVEZ, 2008; 

ARAÚJO et al., 2009). 

ARAÚJO et al. (2009) apontam que além de elevados teores proteicos a levedura apresenta 

como característica um bom balanceamento de aminoácidos, onde os níveis de lisina e 

metionina sobressaem em relação a outras fontes proteicas. As leveduras contêm mais de 10 

vitaminas solúveis na água, pertencentes ao complexo B (principalmente tiamina, 

riboflavina, niacina e ácido pantatênico). Existe ainda uma quantidade razoável de ergosterol, 

o que a torna uma excelente fonte de vitamina D. 

A composição química e o valor nutricional da levedura dependem do substrato utilizado, do 

tratamento da massa fluida, das concentrações de sais e do meio de cultura de onde provém 

a levedura, conforme Tabela 6 (ARAÚJO et al., 2009). Os métodos mecânicos de lise celular 

rompem a parede mais externa formada por glicoproteínas e expõem a parede mais interna 

composta pelos aminoácidos β – glucanos, o rompimento desta última barreira física é que 

libera o conteúdo intracelular da levedura (VICTRAL, 2015).   

Tabela 6: Composição química da Levedura Saccharomyces cerevisiae 

 
Fonte: BUTOLO, 1996 apud ARAÚJO et al., 2009. 

 

Vale destacar, que se encontra na levedura o nitrogênio presente em proteínas e o ferro na 

porção de material mineral, nutrientes estes, essenciais para a produção de bioprodutos via 
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fermentação anaeróbia. Conforme apresenta a Tabela 7, alguns estudos fermentativos de 

glicerol residual têm investigado o uso combinado com soluções complementares de 

nutrientes a fim de maximizar as produções e rendimentos de possíveis bioprodutos.  

Tabela 7: Produção e rendimento de hidrogênio, etanol e 1,3 PDO utilizando diferentes 

microrganismos para fermentação de glicerol residual na presença de diferentes meios de 

cultivo como fonte complementar de nutrientes. 

 

NI: Não informado. Rendimento (mol produto / mol glicerol consumido)  

Fonte: o autor 
Wu et al. (2011)Chookaew et al. (2014); Metsoviti et al. (2012), Reungsang et al. (2013), Biebl et al. (1992) 

Nota-se que independente do microrganismo experimentado e da concentração inicial de 

glicerol aplicada é habitual a utilização de um meio de cultivo básico, acrescido de soluções 

tamponantes enriquecidas com vitaminas e elementos traços, ou apenas extrato de leveduras 

- um potencial substituto para essas soluções por conter na maioria das vezes vitaminas e os 

elementos traços demandados. 

COSTA et al. (2012) em seus estudos, encontraram uma gama de nutrientes para os extratos 

de leveduras analisados, reafirmando que os derivados de levedura são produtos ricos em 

minerais, macro e microelementos, além de vitaminas do complexo B e os altos teores de 

proteínas e fibras dietéticas, representadas pelos carboidratos. 

Utilizada em usinas de fabricação de álcool, a levedura originada da fermentação de cana de 

açúcar a exemplo é, após o processo industrial, recuperada e seca para ser destinada à 

alimentação animal, porém sabe-se que altas inclusões de nutrientes nas rações podem causar 

distúrbios hepáticos e renais, prejudicando o desempenho produtivo dos mesmos. De tal 

modo, que grande parte das leveduras são descartadas como resíduo do processo, não 

somente dessa indústria, mas também as cervejeiras (KERDNA, 2016). 

Produção Produção Produção

mmol / 

(mmol/L) 
(g/L) (g/L)

Klebsiella sp. 30 NI 0.11 6.6 0.44 5.9 0.24 Meio convencional Wu et al. (2011)

Klebsiella sp. 11.14 NI 0.26 NI 0.58 NI NI Solução tampão com elementos traços Chookaew et al. (2014)

Clostridium butyricum 20 NI NI NI NI 11.3 0.7 Solução de elementos traços, Fe e extrato de leveduras Metsoviti et al. (2012)

Klebsiella oxytoca 18.3 NI NI 4.6 0.6 3.8 0.25 Solução de elementos traços, Fe e extrato de leveduras Metsoviti et al. (2012)

Enterobacter aerogenes 20 NI NI 4.6 0.44 NI NI Solução de elementos traços, Fe e extrato de leveduras Metsoviti et al. (2012)

Enterobacter aerogenes 31.23 NI 0.12 5.5 0.83 NI NI Meio convencional com vitaminas Reungsang et al. (2013)

Clostridium butyricum 63 93 / 37.2 NI 0.08 NI 19 0.6 Meio convencional Biebl et al. (1992)

ReferenciaRendi

mento

Rendi

mento

Rendi

mento

Microorganismo

Glicerol 

inicial 

(g/L)

Hidrogênio Etanol 1,3 PDO

Meio de cultivo
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3.5. Fatores que influenciam a fermentação do glicerol 

A produção de hidrogênio via fermentação é um processo muito complexo e influenciado 

por muitos fatores, tais como: inóculo, substrato, tipo de reator, nitrogênio, fosfato, metais, 

temperatura e pH (WANG, J. & WAN,W. 2009). Sendo que os efeitos de alguns fatores 

impactam diferentemente nos produtos finais gerados, conforme apresentado a seguir. 

3.5.1. Inóculo  

Uma cultura pura é composta por um único tipo de microrganismo. Os gêneros Clostridium, 

Enterobacter, Escherichia e Klebsiella pneumoniae são os mais utilizados como inóculo para 

a produção de hidrogênio por via fermentativa (LIU; FANG, 2007).  

A utilização de culturas puras tem sido largamente usadas para produção de hidrogênio a 

partir de variados substratos, sendo a maioria dos estudos realizados em bateladas utilizando 

glicose como substrato. No entanto, é mais desejável produzir hidrogênio a partir de resíduos 

orgânicos usando sistema com reatores de alimentação contínua, pois torna-se mais viável às 

indústrias alcançar o objetivo de redução de resíduos e produção de energia em larga escala, 

com eficiência considerável (LI; FANG, 2007).  

Entretanto, existem consórcios de bactérias em ambientes naturais, como lodos residuais, que 

podem ser utilizados como inóculos para a produção de hidrogênio, por via anaeróbia. 

Inóculos mistos são de simples manuseio e controle, o que industrialmente se torna mais 

interessante, sobretudo do ponto de vista operacional, além de conntar com uma maior opção 

de matéria-prima que pode ser empregada como fonte de substrato.  

Por outro lado, um sistema de cultura mista em condições anaeróbicas, o hidrogênio 

produzido por bactérias, como Clostridium ou Enterobacter, muitas vezes é facilmente 

consumido por outras. Assim, para aproveitar o hidrogênio de um sistema de cultura mista, 

o lodo precisa de um processo de pré-tratamento para suprimir a maior quantidade possível 

da atividade bacteriana que consome hidrogênio e ainda preservar a atividade das produtoras. 

Os processos efetivos de pré-tratamento incluem aquecimento, tratamento ácido ou básico, 

aeração, produtos químicos, corrente elétrica (WANG; WAN, 2009).  

Tem-se ainda a possibilidade de combinar culturas, as chamadas culturas bioaumentadas, 

normalmente empregadas visando a melhora da eficiência dos processos microbiológicos, 

uma vez que os intermediários de uma via catabólica de uma cepa podem ser ainda 

degradados por outras cepas devido às interações sinérgicas entre os microrganismos ali 
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associados, o que pode levar à degradação completa do substrato (BHATTACHARYA et al., 

2015). Embora sabe-se que também pode ocorrer a competição pelo substrato, o que 

implicaria na queda do rendimento de determinado metabólito de interesse. 

 

3.5.2. Substrato  

 

WANG; WAN (2009) em seus estudos apontam que para a produção de hidrogênio 

fermentativo, a glicose, sacarose e amido tem sido os principais substratos utilizados pelos 

pesquisadores. No entanto, nos últimos anos, percebeu-se o potencial dos resíduos orgânicos 

para serem utilizados como fonte de substrato para produção de hidrogênio.  

O glicerol tem se destacado como fonte de carbono em processos fermentativos por não 

demandar pré tratamento para sua utilização. Ao contrário da maioria dos resíduos 

celulósicos e alimentícios que não podem ser empregados diretamente na degradação 

biológica, devido às suas estruturas complexas, necessitando de tratamento prévio para 

viabilizar o seu uso. Outros substratos, como soro de leite e melaço, têm alta demanda em 

processos fermentativos industriais, o que não justificaria a destinação para a geração de 

hidrogênio. Dessa forma, o glicerol sobressai em relação a outras fontes de carbono, como 

um substrato promissor na produção biológica de hidrogênio e outros produtos de valor 

agregado (PARANHOS, 2016). 

O efeito do substrato no metabolismo microbiano é dependente da sua composição e 

concentração, uma vez que ao utilizar fontes de carbono residuais, estas apresentam 

contaminantes que poderão interferir na sua degradação. 

PAPANIKOLAOU et al. (2008) investigaram se as impurezas do glicerol residual poderiam 

afetar o crescimento microbiano e a produção de metabólitos. Para isso realizaram 

experimentos de controle para 3 microrganismos uando glicerol puro como única fonte de 

carbono e foram comparados com os resultados obtidos quando o glicerol bruto foi usado 

como substrato. As culturas mostraram crescimento e produção semelhantes de metabólitos 

para todos os microrganismos utilizados (C. butyricum, Y. lipolytica, M. isabellina). Assim, 

as impurezas da matéria-prima industrial (sais, metanol, etc.) não tiveram qualquer impacto 

no metabolismo das cepas estudadas. Entretanto, Zorel et al. (2017), em suas pesquisas, 

constaram que a presença de impurezas mostrou-se benéfica, uma vez que a adição de NaCl 
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em ensaios fermentativos com Enterobacter clocae 9R tendo o glicerol puro como controle, 

aumentou o consumo do substrato e a produção de etanol. 

Muitos estudos vêm sendo realizados no intuito de alcançar a maior eficiência de degradação 

do glicerol quando utilizado como substrato em processos fermentativos. Os estudos 

mostram que em uma faixa apropriada, aumentar a concentração do substrato pode aumentar 

a capacidade das bactérias em produzir hidrogênio. Em contrapartida, concentrações em 

níveis muito mais altos poderiam diminuir significativamente o hidrogênio e etanol, mas 

aumentar a produtividade de 1,3-propanodiol por exemplo (HU; WOOD, 2010; MOON ET 

AL.,2011). 

Salienta-se que existem certos desacordos sobre a concentração ótima de um dado substrato 

para produção de hidrogênio via fermentação, em virtude dos variados tipos de inóculos que 

podem ser testados. Por isso é essencial saber os microrganismos envolvidos ao comparar 

qualquer rendimento dos metabólitos gerados (WANG; WAN, 2009).  

ITO et al. (2005) realizaram ensaios em batelada, com Enterobacter aerogenes HU-10, 

utilizando glicerol bruto e glicerol puro como fontes de carbono. Os autores observaram que 

ao aumentar a concentração de glicerol bruto de 1,7 g/L para 25 g/L, o rendimento de 

hidrogênio decrescia de 1,12 para 0,71 mol H2/mol glicerol. O mesmo fenômeno aconteceu 

nos experimentos a 5 e 25 g/L com glicerol puro: o rendimento de H2 diminuiu de 1,05 para 

0,82 mol H2/mol glicerol ao aumentar a concentração do substrato, enfatizando que o 

aumento excessivo de substrato pode agir como fator de inibição. 

 

3.5.3.Composição do meio nutriente 

Um fator extremamente relevante associado ao inóculo é o meio de cultivo, que pode ser 

usado nos ensaios de biodegradação. O meio é composto por vários minerais e normalmente 

não contém quantidade significativa de carbono orgânico. O meio sintético pode ser 

adicionado como fonte de nutrientes, micronutrientes, vitaminas e metais traços necessários 

para o crescimento dos microrganismos. Os meios sintéticos são utilizados para suprir a 

deficiência desses componentes quando eles limitam o desenvolvimento microbiano  

(ANGELIDAKI; SANDERS, 2004). 

A influência de fontes de nitrogênio, orgânicas e inorgânicas, como possíveis variáveis na 

produção fermentativa de metabólitos, tem sido constantemente estudada. Sendo que a 
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grande maioria dos trabalhos utilizam extrato de levedura como fonte de nitrogênio 

complexa. No entanto, substâncias como triptona, ureia, peptona e cisteína também são muito 

utilizadas.  

O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes indispensável ao crescimento microbiano. 

As comparações do rendimento de hidrogênio a várias concentrações de N e as relações C/N 

foram relatadas em alguns estudos. Os resultados foram, contudo, conflitantes.  

A concentração ideal de nitrogênio para a produção fermentativa de hidrogênio relatado por 

Bisaillon et al. (2006) foi de 0,01 g N/L, enquanto Salerno et al. (2006) afirma ser de 7,0 g 

N/L. Já Morimoto et al. (2004) compararam o rendimento de hidrogênio com glicose (10 

g/L) usando extrato de levedura como fonte de N em três concentrações: 0,2, 0,4 e 0,8 g N/L. 

Assumiram um teor médio de N de 10% no extrato de levedura comercial (Sigma, 2004), 

correspondendo a razões C/N de 20, 10 e 5. Os resultados mostraram que o rendimento de 

hidrogênio mais alto de 170 ml de H2/g de hexose foi obtido a 0,4 gN/L e uma relação C/N 

de 10. Em contra partida, Lin; Lay (2004) compararam os rendimentos de hidrogênio com 

sacarose em quatro concentrações com 0,9 g de N/L de nitrogênio, correspondendo às 

proporções de C/N de 130, 98, 47 e 40. O rendimento de hidrogênio mais alto (327 ml de 

H2/g de hexose) foi obtido na proporção C/N de 47. 

O possível motivo desses desacordos em diversos estudos encontrados na literatura foi a 

diferença quanto ao tipo de inóculo, substrato e faixa de concentração de nitrogênio 

amoniacal estudados (WANG; WAN, 2009), sendo essencial atentar para tais considerações 

quando se compara qualquer trabalho da literatura.  

Outro nutriente importante ao metabolismo celular é o fosfato, devido ao seu valor nutritivo 

e capacidade de agir como solução tamponante no sistema fermentativo, impedindo que o 

pH diminua acentuadamente devido a acumulação de ácidos orgânicos voláteis durante a 

fermentação. Além disso, o fosfato é fonte de fósforo, essencial para a síntese de DNA, RNA 

e ATP nas células microbianas (WANG; WAN, 2009).  

Estudos como os de Wang; Wan (2009), Bisaillon et al. (2006) e Lay et al. (2005) informa 

que, em um intervalo apropriado, o aumento da concentração de fosfato pode aumentar a 

capacidade de produção de hidrogênio, mas em níveis muito mais elevados pode diminuir 

consideravelmente a geração de metabólitos. 
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Logo observa-se que os nutrientes, tanto nitrogênio quanto fósforo são essenciais para a 

formação de metabólitos, sendo que as relações C/N e C/P não possuem consenso na 

literatura de quais seriam os valores ideais para obtenção de rendimentos máximos (WANG; 

WAN, 2009). É crucial avaliar todo o sistema e as componentes envolvidas nos estudos para 

viabilizar e adequar as relações já estabelecidas em novos experimentos. 

Acrescenta-se como componentes importantes ao meio de cultivo, os íons metálicos, que 

conforme demais nutrientes tem faixas ótimas variáveis a depender das condições de 

experimento. Mas sabe-se que concentrações exacerbadas prejudicam a produção de 

hidrogênio fermentativo, sendo necessário apenas nível traço desses compostos no meio de 

cultura (LAY et al., 2005).  

Destaca-se na literatura o Fe2+ como sendo o íon mais investigado na literatura nos processos 

de produção de hidrogênio fermentativo, provavelmente porque sua presença é essencial para 

a hidrogenase. Vários estudos relataram que condições limitadas de ferro não só diminui a 

produção de hidrogênio e ácido, mas também aumentam a produção de álcoois, como o 

etanol e o butanol (JUNELLES et al., 1988; LAY et al., 2005; LI; FANG, 2007).  

Não menos relevante, é necessária pequena quantidade de vitaminas para as atividades 

metabólicas, em que se destaca a B12 por realizar uma série de funções importantes no 

organismo, incluindo transferência intramolecular de hidrogênio e intermolecular de grupos 

metila (MARTENS et al., 2002).  

Na fermentação do glicerol, a vitamina B12 contribui nas reações de degradação do glicerol 

a 3-hidróxipropionaldeído na primeira etapa da produção de 1,3- PD, com auxílio da enzima 

glicerol desidratase; degradação do 1,2-propanodiol a propionaldeído ou 1,2-etanodiol a 

acetaldeído, através da enzima diol desidratase; degradação de etanolamina, por meio da 

enzima etanolamina amônia liase; biossíntese de metionina e reciclagem de ácidos fólicos, 

através da enzima metionina sintetase; e produção de propionato, com auxílio da enzima 

metilmalonil-CoA mutase (PARANHOS, 2016). 

Assim, este trabalho busca uma alternativa à composição mais econômica para o meio 

nutriente, por isso a utilização de um extrato de levedura residual, consideravelmente rico 

em nutrientes essenciais e vitaminas, e, a busca por simplificar a utilização de variados 

reagentes químicos.  
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3.5.4. Temperatura   

A temperatura também pode afetar a via metabólica, resultando em mudanças na composição 

dos subprodutos. Esse efeito da temperatura na produção de hidrogênio e demais metabólitos 

foi investigado em vários estudos, a maioria mostrando que o rendimento de hidrogênio 

aumentou com a temperatura (LI; FANG, 2007). Conforme estudos da temperatura ideal para 

produção de hidrogênio fermentativo, constataram que as condições na faixa do mesofílico e 

termofílico favorecem a geração de hidrogênio (WANG; WAN, 2009). Portanto, neste 

trabalho resolveu-se utilizar a temperatura na faixa do mesofílico, igual a 35 ºC. 

 

3.5.5. pH  

O pH desempenha um papel importante na biodegradação anaeróbia. Ele influencia a 

atividade da hidrogenase bem como a via metabólica, sendo também, um fator crucial para a 

supressão das atividades das metanogênicas que consomem hidrogênio, por isso a relevância 

de o meio nutriente conter uma solução tamponante (ANGELIDAKI; SANDERS, 2004; LI; 

FANG, 2007). 

Demonstrou-se que, em uma faixa apropriada, o aumento do pH poderia aumentar a 

capacidade das bactérias produtoras de hidrogênio durante o processo fermentativo, mas em 

níveis muito mais altos poderia diminuí-lo em níveis crescentes. 

O pH inicial ideal para a produção fermentativa de hidrogênio relatado por Khanal et al. 

(2004) foi 4,5, enquanto o relatado por Lee et al. (2002) foi 9,0. A razão possível para este 

desacordo foi a diferença entre esses estudos nos termos do inóculo, substrato e faixa de pH 

inicial estudada. Em geral, estudos apontam o pH ideal no intervalo de 5,2-7,0 com uma 

média de pH 6,0 para a conversão de hidrogênio a partir de carboidratos (LI; FANG, 2007). 

O pH dentro da faixa supracitada favorece a atividade das enzimas envolvidas no processo 

de produção do H2, bem como permite a inibição dos microrganismos consumidores de H2 

presentes no meio fermentativo. 

O pH afeta não somente o rendimento da produção de H2, mas também modifica o espectro 

de subprodutos formados, bem como promove alterações nas comunidades bacterianas 

presentes no meio fermentativo. Temudo et al. (2008) estudaram o impacto do pH na 

atividade metabólica e na diversidade microbiana no processo fermentativo com glicose, 

xilose e glicerol a 30 ºC. Os autores observaram que em pH baixo (< 6), os principais 
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metabólitos formados consistiam em ácidos butírico e acético, enquanto que em elevados 

valores de pH o espectro de produtos formados mudava para ácido acético e etanol. Além 

disso, os autores observaram que em ambas as condições, pH baixo ou elevado, havia a 

predominância de espécies do gênero Clostridium, enquanto que em valores intermediários 

de pH havia uma maior diversidade microbiana no meio fermentativo. 

Além de preocupação com o pH inicial, estudos (FANG; LIU, 2002; WANG et al.,2005; MU 

et al., 2006 e SÁ et al.,2014) têm sido conduzidos envolvendo o controle e manutenção do 

pH durante todo o processo fermentativo, de modo a viabilizar a geração de bioprodutos de 

interesse, uma vez que a acumulação de ácidos intermediários provenientes do metabolismo 

implicará na acidificação e consequente queda do pH, inviabilizando o processo 

fermentativo. Portanto a utilização de solução tampão é uma forma de amenizar as variações 

de pH.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste tópico estão apresentadas todas as estratégias e metodologias utilizadas durante o 

desenvolvimento desse trabalho. A abordagem vai desde a obtenção dos resíduos e suas 

caracterizações, até a análise estatística dos bioprodutos gerados na fermentação. Na Figura 

4 está apresentado um resumo dos procedimentos realizados, que serão na sequência 

detalhados. 

 

Figura 4: Fluxograma das etapas metodológicas   

 

Fonte: o autor 
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4.1. Origem e caracterização do glicerol  

O glicerol residual foi obtido de uma usina de biodiesel da PETROBRAS 

BIOCOMBUSTÍVEIS S.A. – unidade denominada Darcy Ribeiro (UBDR), localizada no 

município de Montes Claros, Minas Gerais. A UBDR tem como atividade principal a 

produção de biodiesel através do processo de transesterificação, que consiste em introduzir a 

carga de óleo vegetal/animal em reator, dotado de agitador com um sistema de aquecimento 

indireto a vapor, onde o óleo é submetido ao ataque por metanol na presença do catalisador 

metóxido de sódio. Como produtos obtêm-se biodiesel e como co-produtos o glicerol e oleína 

(on site) (SANTOS; FILHO, 2013). O glicerol produzido durante a transesterificação do óleo 

de soja e óleo de sebo animal é separado do biodiesel e encaminhado para a Seção de 

Tratamento da Glicerina, onde o metanol e a água são separados e recuperados do glicerol, e 

este recebe ácido clorídrico para converter os sabões presentes em ácidos graxos e ajustar o 

pH para faixa entre 5,0 e 6,0, sendo posteriormente desidratado até atingir umidade em torno 

de 14%. Destaca-se que o empreendimento tem capacidade de produzir 134.000 ton/ano de 

biodiesel oriundas de diferentes oleaginosas, assim sendo, a preocupação com a destinação 

do glicerol é uma questão a investigar. 

O glicerol residual foi submetido a análises de cloreto, demanda química de oxigênio (DQO), 

fósforo, pH e sólidos totais de acordo com as metodologias descritas por APHA et al., 2005. 

O sulfato foi determinado por meio de kit da HACH Company (2012), já os lipídios foram 

quantificados por metodologia adaptada de BLIGH & DYER (1959) com reagentes não-

polares para a extração. A porcentagem de umidade foi realizada de acordo com manual da 

balança OHAUS Company (2008); a caracterização de elementos metálicos e traços foi feita 

por meio da técnica de Fluorescência por Reflexão Total de Raios-x (TXRF) no 

espectrômetro S2 PicoFox (Bruker); o sódio foi quantificado por espectroscopia de absorção 

atômica de chama (FAAS) com o equipamento Varian, e a quantidade de metanol e glicerol 

foram determinadas via cromatografia líquida de alta performance Shimadzu HPLC, com o 

mesmo método apresentado no item 4.5. Identificação e quantificação do substrato e dos 

produtos gerados na fermentação. Carbono e nitrogênio foram quantificados utilizando o 

instrumento TOC-L CSH /CSN da SHIMADZU. 

Cabe ressaltar, que devido a viscosidade do glicerol, ele foi diluído para o preparo de algumas 

soluções estoques ao início de cada experimento, em função da concentração de glicerol 
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requerida para os ensaios de cultura pura, uma vez observada que aproximadamente 70% da 

DQO presente no glicerol residual tratava-se de glicerol. 
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4.2. Origem, tratamento e caracterização das leveduras residuais 

A levedura (Figura 5) foi coletada das dornas de fermentação da Cervejaria Krug Bier, 

localizada no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima (MG).  Essa levedura será investigada 

na sua forma bruta e pré-tratada pelo método de lise celular por liquidificação para inativação 

das células e liberação dos nutrientes e vitaminas, conforme descrito a frente. 

Figura 5: Amostra de levedura residual recém-coletada 

 
Fonte: o autor 

 

Inicialmente a amostra de levedura sofre uma clarificação que consiste na remoção da cerveja 

ainda presente na biomassa de levedura através da centrifugação da amostra por 5 minutos a 

3000 rpm, a fase líquida, constituída basicamente por cerveja, é descartada, enquanto a fase 

sólida é ressuspendida em uma solução de 20% de biomassa seca e 10% etanol (álcool etílico 

absoluto P.A, Dinâmica), permanecendo em agitação por 5 minutos. Nessa etapa a biomassa 

perde a cor amarelada e torna-se acinzentada (Adaptado de VICTRAL, 2015). 

Após a agitação da solução, uma segunda centrifugação foi realizada nas mesmas condições, 

finalizando o processo de clarificação; a fase líquida foi novamente descartada e a fase sólida, 

suspensão de células íntegras já clarificadas, foi diluída em água destilada e novamente 

centrifugada, a fim de remover o restante de etanol da solução. A fase sólida da última 

centrifugação foi ressuspendida em água destilada para permitir a lise por liquidificação e 

parte foi congelada para uso posterior.  

A lise mecânica foi realizada pela utilização de um liquidificador laboratorial COLOMBO 

de baixa rotação MOD.BR 2L com potência 680 W e velocidade única, em que os 600 ml de 

solução de células íntegras clarificadas produzidos foram batidos por 15 minutos. Para a 

secagem do lisado produzido foi usado uma estufa com circulação interna de ar SOLAB SL-

102 a 50ºC, até a completa secagem. O material seco foi retirado e pré triturado com auxílio 

de um pistilo, posteriormente batido no liquidificador, limpo e seco, para obter o extrato de 

levedura com aparência marrom claro sob forma de pó fino homogêneo.  
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Foi preparada soluções com 1g/l da fonte de levedura para fazer a caracterização dos 

elementos traços dos extratos por fluorescência total de reflexão de raio-x (TXRF), análise 

de sódio por espectroscopia de absorção atômica de chama (FAAS) e determinação de 

carbono orgânico total e nitrogênio via instrumento TOC-L CSH /CSN da SHIMADZU, 

conforme metodologias descritas no item 4.5.
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4.3. Ensaios de fermentação  

O meio de cultivo mínimo foi adaptado de Homann e colaboradores (1990) sendo composto 

de 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. Esse é um meio de cultivo básico e 

bastante utilizado em experimentos de microbiologia, sendo que as condições de cultivo 

foram modificadas no intuito de avaliar a produção de hidrogênio na presença e ausência do 

extrato de levedura, e de um meio tamponante. A Tabela 8 mostra as diferentes variações de 

meios que foram utilizados.  

Para todos os experimentos, as soluções estoques de glicerol foram esterilizadas em autoclave 

a 120ºC por 15 min. As concentrações de alimentação investigadas foram de 20, 30, 50, 60 

e 80 gDQO/L, correspondendo respectivamente a 15, 21, 33, 40 e 55 g/L de glicerol, sendo 

as duas primeiras consideradas como baixas concentrações neste estudo. 

A concentração do extrato de levedura (comercial, pré-tratado ou in natura para 

autoclavagem) adicionado foi de 1g/L. Quando necessário o pH foi corrigido com uma 

solução a 10% de hidróxido de sódio e/ou de ácido clorídrico a fim ajustar pH para 6,5. Além 

disso, para garantir as condições de anaerobiose, N2 (99,9999% de pureza) foi fluxionado, 

por 2 min, no headspace do frasco contendo os diferentes meios nutricionais.  

Todos os ensaios foram realizados em frascos fechados de 50 mL, tendo 30 ml de fase líquida 

e 20 ml de headspace.  

Tabela 8: Condições nutricionais investigadas  

MEIOS DESCRIÇÃO 

MEIO 1 Meio mínimo, com extrato de levedura comercial 

MEIO 2 Meio mínimo, sem qualquer extrato de levedura 

MEIO 3 Meio mínimo, com extrato de levedura preparado 

MEIO 4 Sem meio mínimo, água com solução tampão e extrato de levedura preparado 

MEIO 5 Sem meio mínimo, água com extrato de levedura preparado 

MEIO 6 Sem meio mínimo, água com leveduras autoclavadas  

MEIO 7 Meio mínimo, com leveduras autoclavadas  

Fonte: o autor 

Foram utilizados três tipos de inóculos a fim de avaliar qual o melhor para a geração de 

produtos de valor agregado provenientes da fermentação do glicerol residual.  A cultura pura, 
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foi constituída por Enterobacter sp 9R, a qual foi obtida a partir do isolamento de uma 

amostra de lodo de um reator anaeróbio alimentado com glicerol residual. Para os ensaios de 

cultura mista e bioaumentada utilizou-se lodo anaeróbio de esgoto doméstico.  A coleta da 

biomassa anaeróbia foi feita em reatores UASB alimentados com esgoto sanitário operados 

em escala de demonstração no Centro de Pesquisa e Treinamento em Saneamento (CePTS) 

da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG/COPASA, localizado na Estação de 

Tratamento de Esgoto Arrudas (ETE Arrudas). O lodo apresentou concentração de sólidos 

suspensos voláteis (SSV) de 29,5 g/L, de acordo com metodologia descrita por APHA et al., 

2005, em sequência foi alimentado pela adição de 1g/L de glicerol residual e mantido a 30ºC 

por 5 dias.  

A cada experimento com a cultura pura, o isolado bacteriano era submetido a um crescimento 

em ágar nutriente acrescido de glicerol bruto na concentração desejada. Posteriormente foram 

preparadas duas sequências de pré-inóculos em frascos de 50 mL (Figura 6) contendo 27 mL 

de meio de cultivo autoclavado, com o glicerol nas respectivas concentrações, sendo o 

primeiro com uma colônia retirada da placa, e o segundo com 500 L do primeiro pré 

inóculo, totalizando 30 mL de volume útil.  Os frascos foram devidamente vedados com 

tampas de borracha e lacrados com a própria tampa de rosca e cola quente.  

 

Figura 6: Preparo do pré-inóculo. 

 
Fonte: o autor 

 

Padronizou-se a densidade ótica (DO) inicial mínima inoculada nos reatores em batelada em 

0,035, devido a investigações do grupo em que foi constatado que nessa condição os 

microrganismos se desenvolviam satisfatoriamente ao longo do experimento.  

Com a DO pré-estabelecida, foi possível calcular o volume de microrganismos, glicerol e 

água a adicionar em cada frasco para manter o volume final de 30 ml. A relação 

alimento/microrganismo para o ensaio com cultura pura foi variável, entre 0,3 a 4,5 uma vez 
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que se utilizou a mesma quantidade de células (em termos de DO) nos ensaios com diferentes 

concentrações de substrato.  

Já o ensaio com cultura mista, utilizou-se o lodo anaeróbio após uma etapa de tratamento 

térmico para eliminar bactérias sintróficas e microrganismos consumidores de hidrogênio e 

ácido acético e ainda selecionar as bactérias fermentativas formadoras de endósporos dentre 

as quais estão as produtoras de hidrogênio. O tratamento consistiu inicialmente na agitação 

em volumes de 200 ml de lodo em agitador magnético (Fisatom, intensidade 8) por 5 minutos, 

a fim de uniformizar e quebrar os grânulos maiores presentes no lodo. Em seguida, realizou-

se um tratamento térmico, em que o lodo foi colocado por 2 horas em estufa a 105 °C e 

posteriormente armazenado em dessecador por 2 horas.  

Os ensaios de cultura mista ocorreram com o preparo de dois pré-inóculos, com os meios 

nutricionais escolhidos. Os pré-inóculos foram preparados em frascos Schott de 500 ml, 

colocando-se 250 ml de lodo pré-tratado, 0,35 ml de solução estoque de glicerol residual (a 

1000 gDQO/L), completando volume para 350 ml com o meio nutriente respectivo. Após 

homogeneização retirou-se 30 ml para a determinação de SSV e manteve-os por 48 h em 

shaker a 35ºC, 180 rpm. 

Os inóculos da batelada de cultura mista, respeitaram uma relação de alimento por 

microrganismo igual a 2, sendo os volumes pré calculados de acordo com análises de TOC e 

SSV. Essa relação foi adotada seguindo orientações de acordo com o sugerido por outros 

autores como condição favorável a esse tipo de fermentação (KONGJAN; ANGELIDAKI, 

2010). 

Os testes com cultura bioaumentada utilizaram um combinado da cultura pura com a mista 

já pré-tratada. Como fonte da cultura pura, utilizou-se a Enterobacter sp 9R crescida em 

placas de Petri contendo ágar nutriente e glicerol a 10 gDQO/L. Estas foram incubadas por 

16 h em estufa a 30ºC, sendo posteriormente inoculado em frascos âmbar de 250 mL, 

contendo 100 ml de meio nutriente e glicerol a 10 gDQO/L. Os frascos foram selados com 

tampa de borracha e lacre metálico e mantidos por 24 h em shaker a 35ºC a 180 rpm.  

O consórcio misto utilizado foi o mesmo obtido após o pré-tratamento mencionado 

anteriormente. Assim, preparou-se dois pré-inóculos de cultura bioaumentada em frascos 

Schott de 500 ml, com 250 ml de microrganismos (sendo 25 ml de pré-inóculo de cultura 

pura e 225 ml de lodo, ou seja, 10% de Enterobacter sp9 adicionada), 0,35 ml da solução 
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estoque de glicerol residual (a 1000 gDQO/L), completando volume para 350 ml com o meio 

nutriente utilizado. Após homogeneização retirou-se 30 ml para a determinação de SSV e 

manteve-os por 48 h em shaker a 35ºC, 180 rpm. 

Os inóculos da batelada bioaumentada, respeitaram uma relação de alimento por 

microrganismo igual a 2, sendo os volumes pré calculados de acordo com análises COT e 

SSV, segundo metodologias descritas no manual do fabricante do TOC Shimadzu e APHA 

et al. (2005) respectivamente.  
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4.4. Identificação e quantificação do substrato e dos produtos gerados na fermentação 

A fim de verificar quais compostos foram produzidos durante os ensaios, amostras de 1,5 mL 

foram retiradas no momento inicial dos ensaios, após 24 horas de fermentação e ao final dos 

experimentos (máximo de 700h). Todas as amostras foram filtradas em membranas de 0,45 

µm e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência. Com o auxílio de um auto injetor 

(modelo SIL 30AC - Shimadzu®), um volume de 20 µL foi injetado em um sistema HPLC 

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

separação dos metabólitos foi monitorada com o uso de um detector UV-Vis (SPD-10AV 

Shimadzu®, nos comprimentos de onda de 210 nm e 284 nm) seguido de um detector de 

índice de refração (RID-6A Shimadzu®). A fase móvel empregada foi ácido sulfúrico a 6 

mM (grau HPLC, Sigma) na vazão de 0,5 mL/min e a temperatura do forno (CTO-10A 

Shimadzu®) ajustada em 36 °C. Para a verificação dos compostos produzidos, os tempos de 

retenção dos sinais dos cromatogramas foram comparados com os cromatogramas obtidos da 

separação da mistura de padrões de diferentes metabólitos. Foram inseridos no pool de 

padrões, além do glicerol, variados compostos que podem ser produzidos durante a 

fermentação desse substrato ou que podem estar presentes em amostras de glicerol bruto: 

lactato, succinato, formiato, acetato, propionato, butirato, iso-butirato, valerato, iso-valerato, 

metanol, etanol, propanol, 1,2-propanodiol, 1,3-propanodiol, 2,3-butanodiol e butanol. A 

quantificação foi realizada empregando-se curvas padrões na faixa de concentração 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.      

Previamente a cada amostragem da fase gasosa, a pressão dos frascos foi aferida com 

manômetro (CEI 327972 Made in Taiwan). Para os testes de cultura pura foi retirada, com 

auxílio de uma seringa de vidro esmerilhada, aproximadamente 10 mL da fase gasosa, que 

por sua vez foi injetada em um cromatógrafo gasoso acoplado a um detector de condutividade 

térmica (GC-TCD, GC-2014 Shimadzu). Para a separação dos gases foi empregado o 

nitrogênio como gás de arraste, as temperaturas do forno e do detector foram mantidas a 40°C 

e 120°C, respectivamente, e a velocidade linear mantida a 50,0 cm/seg. Os valores de volume 

dos gases foram corrigidos para condições normais de temperatura e pressão (CNTP) (1 atm., 

273 K) usando a teoria de gases ideais.   
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Quando dos testes de cultura mista e bioaumentada, o equipamento em questão, passou por 

uma troca do método de leitura na tentativa de eliminar perdas gasosas. Houve troca da 

seringa para outra com controle de fechamento. Sendo o volume de 0,25 ml da fase gasosa 

retirado de cada frasco para a injeção no GC. O forno e o detector foram mantidos a 120°C, 

e a velocidade linear a 22 cm/seg. Os valores da concentração dos gases foram corrigidos 

para condições normais de temperatura e pressão (CNTP) (1 atm., 273 K) usando a teoria de 

gases ideais.   

Salienta-se que após cada retirada de amostra gasosa, os frascos foram purgados por 2 min 

com N2 (99,9%) a fim de garantir anaerobiose no sistema e evitar acúmulo de pressão. 

A fração de hidrogênio presente no biogás foi determinada inicialmente de 2 em 2 horas nas 

primeiras 24 horas de experimento para a cultura pura, posteriormente o tempo entre as 

leituras foram espaçados em virtude da demanda do equipamento. Para as baixas 

concentrações de glicerol, os testes foram finalizados em 24 horas, e, para as três maiores 

concentrações os ensaios foram encerrados quando a produção acumulada de gás se tornou 

estável. A frequência elevada das medidas de composição do biogás nos ensaios em batelada 

teve por objetivo permitir a modelagem da produção de hidrogênio para escolha de condições 

de interesse a serem investigadas na fermentação com consórcios microbianos. 

Nos experimentos com cultura mista e bioaumentada, nas primeiras 24 horas foram 

realizadas medições a cada 4 ou 5 horas. Posteriormente as leituras foram espaçadas e 

aferidas até a produção acumulada de gás se tornar estável.  
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4.5. Modelagem da produção de hidrogênio  

Os resultados obtidos de produção acumulada de hidrogênio da cultura pura foram ajustados 

ao modelo de Gompertz modificado (GM) que, segundo Zwietering et al. (1990), é um 

modelo com função sigmoidal utilizado para descrever a produção de biogás em ensaios em 

batelada. Os parâmetros do modelo são estimados por métodos iterativos, tal qual o método 

dos mínimos quadrados. O software utilizado para ajuste dos dados ao modelo foi o Matlab 

7.10.0, e a formulação matemática do modelo é apresentada na Equação a seguir: 

em que P é o potencial de produção de hidrogênio (mmol), Rm é a taxa máxima de produção 

de hidrogênio (mmol.h-1), λ é o período da fase lag (h); e e representa a constante de Euler.  
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4.6. Análise estatística 

4.6.1. Cálculo da raiz do erro quadrático médio (RMSE) 

Utilizando-se da modelagem de Gompertz modificado pode-se avaliar o ajuste do modelo 

aos dados experimentais de produção de hidrogênio, por meio da RMSE e seu valor 

normalizado.  

4.6.2. Análise de compostos de maior efeito   

Os resultados obtidos da produção de hidrogênio e principais metabólitos líquidos foram 

ajustados pelo Excel e Minitab para análise da variância (ANOVA) e das condições de 

ensaio. 

A ANOVA foi realizada com fator duplo de repetição para os resultados das duplicatas dos 

produtos de maior incidência. Após verificar a normalidade do sistema, realizou-se um teste 

de comparação das médias, Teste de Tukey, a fim de inferir sobre a melhor condição que 

leva a maior produção dos respectivos produtos.   

4.6.3. Avaliação das componetes principais dos metabólitos  

Os resultados obtidos de produção de metabólitos da cultura pura foram ajustados no Matlab 

7.10.0 para a determinação das componentes principais que mais influenciaram nos sistemas 

estudados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1. Caracterização dos resíduos 

Sabe-se que a composição físico-química do resíduo da produção de biodiesel depende da 

natureza dos óleos vegetais e gorduras animais utilizados como matéria-prima, bem como a  rota 

de transesterificação empregada na produção de biodiesel (MA; HANNA, 1999; THOMPSON; 

HE, 2006; VIANA, 2011). Os resultados obtidos relativo à caracterização da amostra de glicerol 

residual utilizado nessa pesquisa estão apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9: Caracterização Glicerol residual 

PARÂMETROS RESULTADO UNIDADE 

Cloreto  37,16 g/L 

DQO 1499,4 g/L 

Fósforo  71,7 mg/L 

Nitrogênio total 28,8 mg/L 

Glicerol 983,3 g/L 

Lipídeos  1,27 % 

Metanol 3,616 g/L 

pH 5,78 - 

Sódio >80 mg/L 

Sólidos totais 1077,4 g/L 

Sulfato 289 mg/L 

Umidade 14,91 % 

COT 504,3 g/L 

Ca 900 μg/l 

Cr 80 μg/l 

Fe 2900 μg/l 

Ni 220 μg/l 

Cu 1000 μg/l 

As 90 μg/l 

Al <12 mg/l 

Mg < 12 mg/l 

Fonte: o autor 

 

Observa-se que o glicerol oriundo da produção de biodiesel possui 1499,4 g DQO/L, valor que 

se encontra dentro do esperado uma vez que a DQO do glicerol bruto varia de 925 e 1600 g/L 

(VIANA et al., 2012). A amostra analisada apresentou um teor de 983,3 g/L de glicerol, 
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correspondendo a aproximadamente 66% da DQO do material. Entretanto não recomenda-se a 

utilização direta de uma carga orgânica tão elevada, o que poderia afetar drasticamente os 

microrganismos.  

Como não procedeu-se análise de DBO5, não foi possível estabelecer a relação deste com a 

DQO para análise da biodegradabilidade direta. Considerando a composição do glicerol bruto 

observa-se no entanto um desbalanço na relação entre carbono, nitrogênio e fósforo (DQO:N:P 

= 52:0,001;0,002). Usualmente uma água residuária sintética ideal em processos biológicos 

apresenta uma relação DQO:N:P de 100:4:1 (Rittmann, 2001), e assim a composição do glicerol 

bruto neste trabalho sugere uma deficiência de nutrientes para a biodegradabilidade do resíduo, 

tal como observado por Palomino-Romero et al. (2012).  

A composição do glicerol também sugere a presença de compostos que poderiam causar 

toxicidade ao processo biológico. Como exemplo tem-se cloretos que podem levar a plasmólise 

celular (VIJAYARAGHAVAN; RAMANUJAM, 1999), e, metanol que pode provocar uma 

desestabilização da estrutura da membrana, com consequente desnaturação e perda de função 

de proteínas membranares (PATRA et al.,2006). O glicerol derivado da produção de biodiesel 

pode conter de 34 a 46 g Cl-1/L (VIANA et al., 2012) e segundo Gao et al. (2016) o metanol é 

altamente improvável exceder 12 g/L. A concentração de cloreto encontrada (37,06 g/L) pode 

ser devido ao uso do ácido clorídrico em uma etapa de pré-tratamento do resíduo da produção 

de biodiesel, na tentativa de neutralizar o seu pH, enquanto o metanol (3,62 g/L) pode ser 

suficiente para oferecer toxicidade aos microrganismos conforme sugerido pela literatura (ITO 

et al., 2005; CASTRILLÓN et al., 2011; METSOVITI et al., 2013). Cabe mencionar que Gao 

et al. (2016) com 4g/L de metanol teve o metabolismo de sua cultura afetada com diminuição 

de 17% na geração de um bioproduto (lipídio) de interesse. 

Portanto, para evitar sobrecarga orgânica e diminuir possíveis efeitos tóxicos dos contaminantes 

presentes no glicerol bruto sobre os microrganismos utilizados, o substrato foi diluído (máximo 

de 100 vezes) em água destilada no início das bateladas para adequar às concentrações de 

alimentação pré-estabelecidas de interesse. Entretanto, essa diluição em escala industrial, 

acarretaria em elevação de custos, assim uma alternativa seria o reaproveitamento de águas de 

lavagens do próprio processo de purificação do biodiesel conforme Viana (2011) e  Siles López 

et al. (2009) investigaram. A fim de adequar o balanço nutricional nos processos fermentativos 

estudados no presente trabalho, investigou-se a adição de levedura residual de processo 
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cervejeiro como fonte de nutrientes (macro e microelementos). As células de leveduras foram 

submetidas a uma lise mecânica, após a sua secagem tornou-se um sólido conforme apresentado 

na Figura 7. Comparando com o extrato de levedura comercial, a aparência do preparado é bem 

mais escura, tal variação justifica-se pelas diferentes origens da matéria prima, bem como pelo 

processo utilizado até a obtenção do extrato em pó.  

 

Figura 7: Extrato de levedura preparado: (a) Antes da trituração. (b) Após trituração e secagem 

 
Fonte: o autor 

 

Os resultados obtidos relativo à caracterização dos extratos de levedura antes e após o seu 

processamento, bem como o extrato comercial, estão apresentados na Tabela 10. Observa-se 

que os elementos ferro (Fe) e potássio (K) são constituintes elementares do extrato de levedura 

comercial, como consta na descrição do produto da marca Himedia ®. 

VICTRAL et al. (2015) e MENEZES (2016) ao utilizar lise osmótica na preparação de seus 

extratos, obtiveram concentrações inferiores para os elementos constituintes dos  mesmos, 

sugerindo que o tipo de lise celular é de extrema importância no processo biológico para 

disponibilizar micronutrientes essenciais. VICTRAL et al. (2015) no mesmo estudo investigou 

outras maneiras de romper células, buscando maior eficiência para a disponibilização de 

riboflavina, um composto interessante no seu estudo para a degradação redutiva de azo corante, 

interferindo assim diretamente no proceso microbiológico. 

A composição da levedura residual bruta e pré-tratada revelou valores de nitrogênio na ordem 

de 60-70 mg/L, que apesar de encontrar-se abaixo do determinado no extrato de levedura 

comercial, contribui para um incremento de nitrogênio, fósforo e outros microelementos 

importantes para as funções biológicas. 

ARAÚJO et al. (2009) apontam que além de elevados teores proteicos a levedura apresenta 

como característica um bom balanceamento de aminoácidos, onde os níveis de lisina e 

metionina sobressaem em relação a outras fontes proteicas. As leveduras contêm mais de 10 



63 
 

vitaminas solúveis na água, pertencentes ao complexo B (principalmente tiamina, riboflavina, 

niacina e ácido pantatênico).  

Semelhantemente à MENEZES (2016), as análises dos extratos deste trabalho detectaram 

alumínio e manganês; o primeiro provavelmente advém de lixiviação das dornas de 

fermentação, já o manganês é considerado um constituinte natural da biomassa integral de 

leveduras de cervejaria segundo Caballero-Córdoba et al., 1997. No mesmo estudo, os autores 

realizaram uma outra caracterização em que foram identificados elementos não detectados no 

presente trabalho, como Lítio (5,89 mg/100g), Vanádio (0,63 mg/100g), Chumbo (9,69 

mg/100g) e Cádmio (0,29 mg/100g). Isso sugere que ocorre uma variação na composição das 

leveduras residuais, que provavelmente está associado ao tipo de cerveja (pilsen, pale ale, etc.), 

ao tempo de detenção nas dornas de produção e à lise celular. 

Tabela 10: Caracterização dos extratos de levedura estudados 

Análise 
EXTRATO 

COMERCIAL 

EXTRATO 

BRUTO 

EXTRATO 

PREPARADO 

Unidade 

de medida 

COT 547 363 315 mg/L 

NT 138,6 72,3 65,6 mg/L 

Al 32,7 ND 15,2 mg/L 

P ND ND 1,27 mg/L 

Na 5,11 2,26 2,48 mg/L 

Ca 0,55 0,62 1,18 mg/L 

Cu 0 19,3 14,7 mg/L 

K 55 4,14 1,69 mg/L 

Fe 139 319 43,9 µg/L 

Zn 128,9 35,8 91,8 µg/L 

Mn ND 74,2 2,68 µg/L 

Ni ND 26,4 6,91 µg/L 

ND: Não detectado pelo equipamento  

Fonte: o autor 

 

Observa-se que no extrato preparado tem-se mais cálcio que o convencional, sendo que este 

íon interfere no potencial de ação da célula, possivelmente favorecendo a geração de 

metabólitos, desde que dentro de uma faixa adequada de pH para que possa ocorrer a 

fermentação sem acidificação do meio. Quanto a N e Fe, esses elementos aparecem em 

concentrações menores comparado ao comercial, podendo ter contribuído para o melhor 

rendimento da fermentação. 
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O uso da levedura bruta ou pré-tratada no processo fermentativo torna-se uma alternativa 

econômica e sustentável por serem usualmente descartadas na forma de resíduo. A fim de 

verificar esta aplicabilidade realizou-se experimentos com variações na composição do meio, 

principalmente relacionados ao tipo de extrato de levedura utilizado, a presença ou não de meio 

sintético bem como diferentes concentrações de glicerol como será apresentado a seguir.  

A concentração de extrato de levedura utilizada nos ensaios (independente da origem) foi de 

1g/L, indicando um aporte adicional de nitrogênio de aproximadamente 83% nos ensaios com 

extrato comercial, 72% com extrato bruto e 69% nos ensaios com extrato preparado. Foi também 

observado um acréscimo de elementos metálicos e traços (ferro, cálcio, zinco, entre outros) de 

grande relevância ao favorecimento de alguns bioprodutos em todas fontes de leveduras 

investigadas.  
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5.2. Avaliação da composição do meio de cultura e da geração de bioprodutos por  

Enterobacter sp 9R 

5.2.1. Biohidrogênio    

A cultura Enterobacter sp 9R foi utilizada nos ensaios de fermentação do glicerol utilizando 

diferentes composições de meio de cultura, tal como apresentado na Tabela 8. O propósito deste 

experimento foi avaliar a possibilidade de utilizar no processo fermentativo a levedura residual 

como fonte de nutrientes em substituição ao meio tradicional, tornando o processo com custos 

mais baixos. Paralelamente avaliou-se concentrações crescentes de glicerol e seu efeito na 

produção de hidrogênio.  

Salienta-se que em razão da concentração de glicerol inoculado, os primeiros experimentos (os 

de baixa concentração) foram monitorados por apenas 24 horas. Porém após os resultados de 

consumo de glicerol dessas bateladas resolveu-se prolongar o tempo de monitoramento das altas 

concentrações até o momento de estabilização da produção acumulada de hidrogênio.  

Considerando o tempo de incubação de 24 horas, observa-se que vários meios de cultura 

promovem um resultado similar em termos de quantidade de hidrogênio produzido em que a 

mesma concentração de glicerol foi utilizada, e que os meios que promoveram a menor produção 

foram os meios 5 e 6 (Figura 8). Estes meios representam a forma mais simples de cultivo com 

o uso da levedura residual (após a lise mecânica e in natura respectivamente) em água como 

fonte nutricional e que portanto não são adequados à produção de biohidrogênio. Este resultado 

sugere que o controle de pH é uma premissa importante conforme estudos anteriores, a exemplo 

os de Maintinguer (2009), Wang; Wan (2009), Viana et al. (2012), Sá et al. (2014), Poleto 

(2014), Paranhos (2016). De fato observou-se que nas condições nutricionais que não contavam 

com soluções tamponantes tiveram seus pH mais acidificados ao final do experimento, 

reduzindo de 6,5 a 3,5 conforme representado na Tabela 11. 

Tabela 11: pH final para as altas concentrações de glicerol em ensaios de fermentação por 

Enterobacter sp 9R 

Concentração 
Glicerol 

pH final 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

33 g/l 4.8 5.1 5.2 5.4 3.7 3.5 5.6 

40 g/l 4.8 5.2 5.1 6.5 4.1 4 5.3 

55 g/l 5 5.1 5.3 5.2 4.2 NA 5.2 
NA: Não avaliado.  

Fonte: o autor 
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Observa-se também que até 24 horas, o aumento da concentração de glicerol de 15 para 21 

gGlice/L promove um aumento na produção de biohidrogênio mas esta quantidade diminui a 

partir de concentrações maiores (Figura 8). Claramente observa-se que a produção de hidrogênio 

para concentrações de 33, 40 e 55 gGlice/L aumenta após 24h horas de fermentação com a 

leitura em 166h chegando a valores de produção acumulada de 6 mmols.  

A produção acumulada de hidrogênio foi mais elevada para o meio 3, com 6,38 mmol de H2, 

quando comparada com as demais (M1 = 1,63 mmol, M2 = 5,17 mmol, M4= 2,01 mmol, M5 = 

0,52 mmol, M6 = 0,20 mmol e M7 = 5,25 mmol). Especialmente nas fermentações mais longas 

os meios 2, 3 e 7 se destacaram. Estes meios se caracterizam pela presença do meio mínimo, 

com seus minerais e elementos tamponantes, ou com extrato de levedura, sendo que a 

combinação com a levedura residual preparada resultou em melhorias na fermentação 

principalmente nas concentrações de 33 e 55 gGlice/L. 

Em relação ao consumo do glicerol ao final dos experimentos, os resultados estão apresentados 

na Tabela 12.  

O consumo de glicerol não foi favorecido nos meios 5 e 6, o que explica as baixas produções de 

hidrogênio discutidas anteriormente. O consumo de glicerol, de forma geral, parece diminuir a 

medida que a concentraçao aplicada aumenta, indicando possível toxicidade, seja pela própria 

concentração do substrato, pela presença maior de inibidores ou mesmo pela concentração dos 

produtos gerados.  

Cabe ressaltar que com mais tempo de experimento houve maior consumo de glicerol quase 

sempre. Ao analisar uma mesma concentração e detectar queda no consumo do substrato (M1, 

M5 e M6) ao longo do tempo, os valores que diminuíram podem ser justificados por questões 

operacionais como de filtração das amostras, variações decorrentes da delimitação dos sinais 

nos cromatogramas, ou mesmo a diminuição da resolução de detecção do HPLC. Para estes 

pontos, justifica-se a produção de metabólitos e gás, sem consumo de glicerol, a partir de 

açúcares que podem estar presentes no extrato de levedura. 
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Figura 8: Produção acumulada de hidrogênio das diferentes condições nutricionais e 

concentrações de glicerol residual, utilizando Enterobacter sp. Respectivamente são 

apresentados os meios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

  

  

  

  
Fonte: o autor 
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Tabela 12: Porcentagem de consumo de glicerol em ensaios com cultura pura em 24 horas para todas concentrações de 

glicerol investigadas, e no tempo final para as concentrações de 33, 40 e 55 gGlice/L 

  % Glicerol Consumido 

MEIOS 
24 horas  Final do experimento 

15 g/L 21 g/l 33 g/l 40 g/l 55 g/l  33 g/l 40 g/l  55 g/l 

M1 87.90% 41.00% 51.30% 29.30% 19.10%  51.40%b 30.40% b 15.90% b 

M2 69.20% 46.10% 11.70% 17.00% 9.10%  48.40%c 41.80% b 28.60% b 

M3 74.10% 49.60% 22.70% 19.30% 10.60%  62.50%c 49.60% b 32.20% b 

M4 72.30% 50.20% 31.50% 20.20% 20.10%  45.70% b 51.50% b 29.20% b 

M5 18.60% 8.50% 0.00% 1.80% 2.70%  0.00% b 0.00% b 0.20% b 

M6 11.40% 6.00% 2.90% 0.00% 0.00%  1.50%a 0.00% b 0.70%a 

M7 72.40% 46.90% 9.50% 14.80% 10.30%   47.90%c 48.90% b 28.10% b 

a 166h  

b 264h 

c 335h  

Fonte: o autor 
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Os dados experimentais foram modelados a partir da aplicação do Modelo de Gompertz 

modificado, que propiciou o cálculo dos parâmetros cinéticos do processo, os quais são 

apresentados na Tabela 13 para todas as ocasiões no limite de 24 horas. Entretanto, observa-se 

na Figura 8 a ocorrência de patamares, indicando que outros mdelos poderiam ter sido aplicados. 

A raiz do erro quadrático médio (RMSE) e o respectivo valor normalizado (NRMSE) 

representam uma medida do desvio das saídas preditas com o seu correspondente dado 

experimental, ou seja, representa a adequação do modelo aos dados experimentais. Esta é a mais 

simples e a mais informativa medida da boa qualidade do ajuste. Quanto melhor o ajuste do 

modelo, menor será o valor do RMSE calculado (Antunes, 2009). Logo, pode-se observar que 

os dados experimentais se ajustaram bem ao modelo proposto. 

Na Tabela 13 leia-se Po = potencial de produção de H2; Rm= taxa máxima de produção de H2; 

λ = fase lag de crescimento; R²= coeficiente de determinação; RMSE= raiz do erro quadrático 

médio; NRMSE= raiz do erro quadrático médio normalizado. 

 



70 
 

 

Tabela 13: Parâmetros de Gompertz modificado para ensaios com cultura pura - 24 horas. 

Meio 
Concentração 

Glicerol 

Po 

(mmol 

H2)  

Rm 

(mmol 

H2/h) 

λ 

(horas) 
R2 RMSE 

NRMSE 

(%) 

1 

15g/L 

2.04 0.15 5 1.00 0.04 2.31 

2 2.36 0.16 9 1.00 0.02 0.93 

3 2.13 0.13 6 0.99 0.05 2.6 

4 2.30 0.12 5 0.99 0.06 2.76 

5 0.92 0.06 6 1.00 0.01 1.53 

6 0.50 0.03 7 0.97 0.03 6.15 

7 2.45 0.15 7 1.00 0.05 2.27 

1 

21g/L 

1.99 0.27 5 1.00 0.03 1.33 

2 2.42 0.25 12 0.99 0.07 2.85 

3 2.95 0.22 7 1.00 0.07 2.43 

4 1.96 0.11 6 0.99 0.06 3.3 

5 0.82 0.05 7 1.00 0.01 0.94 

6 0.34 0.02 6 1.00 0.00 0.62 

7 2.79 0.22 10 1.00 0.06 2.21 

1 

33g/L 

1.71 0.20 9 1.00 0.03 2.01 

2 0.65 0.07 16 0.99 0.02 3.25 

3 2.18 0.16 10 1.00 0.05 2.33 

4 1.31 0.07 8 1.00 0.02 2.24 

5 0.57 0.04 9 0.99 0.02 3.45 

6 0.20 0.03 12 1.00 0.00 1.19 

7 1.45 0.11 12 1.00 0.03 2.43 

1 

40g/L 

1.26 0.12 7 1.00 0.02 1.69 

2 0.59 0.07 16 0.99 0.02 3.79 

3 1.54 0.07 9 1.00 0.02 1.54 

4 0.90 0.07 11 0.98 0.04 4.8 

5 0.35 0.04 7 1.00 0.01 2.48 

6 0.20 0.01 6 1.00 0.00 2.42 

7 1.20 0.08 10 0.96 0.07 5.98 

1 

55g/L 

1.76 0.25 11 1.00 0.02 1.45 

2 0.88 0.11 16 1.00 0.02 2.13 

3 1.70 0.13 10 0.99 0.04 2.52 

4 2.05 0.15 9 0.99 0.07 3.45 

5 1.06 0.17 17 0.97 0.06 5.67 

6 0.45 0.03 10 1.00 0.01 1.66 

7 1.63 0.13 10 0.99 0.05 3.09 
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Em virtude do monitoramento das altas concentrações por maior tempo, procedeu-se a 

modelagem também considerando as particularidades de cada experimento com o tempo 

respectivo que os mesmos duraram, conforme Tabela 14. 

Tabela 14: Parâmetros de Gompertz modificado para final dos ensaios com cultura pura. 

Meio Concentração 

Po 

(mmol 

H2)  

Rm ( 

mmol 

H2/h) 

λ 

(horas) 
R2 RMSE 

NRMSE 

(%) 

1 

33g/L 

1.64 0.21 9 1.00 0.03 1.64 

2 4.73 0.05 17 0.99 0.18 3.44 

3 6.03 0.07 3 0.98 0.33 5.18 

4 2.01 0.06 8 1.00 0.02 1.19 

5 0.52 0.05 9 1.00 0.01 2.5 

6 0.20 0.03 12 1.00 0.00 0.98 

7 4.91 0.05 8 0.99 0.23 4.3 

1 

40g/L 

1.22 0.13 8 1.00 0.03 2.12 

2 2.27 0.04 13 0.99 0.08 3.2 

3 3.01 0.04 5 0.99 0.14 4.3 

4 2.69 0.04 8 0.99 0.11 3.81 

5 0.33 0.04 7 1.00 0.01 2.03 

6 0.20 0.01 6 1.00 0.00 1.48 

7 3.42 0.05 6 0.98 0.18 4.95 

1 

55g/L 

1.70 0.27 11 1.00 0.02 1.28 

2 3.63 0.06 14 0.99 0.19 4.59 

3 5.03 0.06 5 0.98 0.26 5.01 

4 2.75 0.13 8 1.00 0.02 0.62 

5 1.00 0.18 17 0.99 0.04 3.85 

6 0.43 0.03 10 1.00 0.00 1.08 

7 4.36 0.07 6 0.99 0.21 4.61 

Onde: Po = potencial de produção de H2; Rm= taxa máxima de produção de H2; 
λ = fase lag de crescimento; R²= coeficiente de determinação; RMSE= raiz do 

erro quadrático médio; NRMSE= raiz do erro quadrático médio normalizado. 

MEIO 1: Meio mínimo, com EL comercial; MEIO 2: Meio mínimo, sem EL; 

MEIO 3: Meio mínimo, com EL preparado; MEIO 4: Sem meio mínimo, água 

com solução tampão e ELP; MEIO 5: Sem meio mínimo, água com ELP; MEIO 

6: Sem meio mínimo, água com leveduras autoclavadas; MEIO 7: Meio 

mínimo, com leveduras autoclavadas. 

  

Observa-se que a condição experimental que utilizou o meio 1 (meio mínimo com extrato de 

levedura comercial) apresentou os melhores resultados de taxa máxima de produção de 
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hidrogênio (Rm), Figura 9, estimados pelo modelo de Gompertz modificado, indicando que tal 

meio nutriente apresentou maior rapidez de geração de hidrogênio em relação aos demais meios 

estudados, e quase sempre na concentração de 21 g/L de glicerol inicial, apresentando valores 

em torno de 0,26 mmol H2/hora, quase o dobro alcançado por Reungsang et al. (2013) em seus 

experimentos também com Enterobacter e glicerol residual na mesma faixa de pH inicial. 

Figura 9: Taxa máxima de produção de hidrogênio gerado por dados do modelo de Gompertz 

modificado para o final dos ensaios de fermentação de glicerol residual por Enterobacter sp 

9R  

  
MEIO 1: Meio mínimo, com EL comercial; MEIO 2: Meio mínimo, sem EL; MEIO 3: Meio mínimo, com EL 

preparado; MEIO 4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP; MEIO 5: Sem meio mínimo, água 

com ELP; MEIO 6: Sem meio mínimo, água com leveduras autoclavadas; MEIO 7: Meio mínimo, com 

leveduras autoclavadas.  
Fonte: o autor 

 

A fase lag () de crescimento microbiano representa o período inicial, que precede a fase de 

crescimento exponencial, e, nessa fase, os microrganismos se encontram em um estado de 

adaptação (MADIGAN et al., 2012), em que tem-se a intensificação da atividade enzimática. 

Analisando os resultados dos períodos de fase lag obtidos, observa-se o meio 2 (meio mínimo 

sem adição de extrato de levedura) como o que levou maior tempo para adaptação, 

possivelmente devido a menor disponibilidade de nutrientes disponíveis aos microrganismos 

nesse meio. 

Comparativamente observa-se que o potencial de produção de hidrogênio obtido pela 

modelagem de Gompertz para os tempos superiores a 24 horas em geral foram maiores, 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Meio 1 Meio 2 Meio 3 Meio 4 Meio 5 Meio 6 Meio 7

R
m

 (
m

m
o

l H
2

/ 
h

o
ra

)

Taxa máxima de produção de H2

15g/L

21 g/l

33g/l

40 g/l

55g/l



73 
 

evidenciando a necessidade de maior tempo para os microrganismos metabolizarem o glicerol 

disponível, embora sabe-se que ocorra inibição por substrato em determinadas condições 

estudadas.   

Sabe-se que o coeficiente de determinação (R²) é uma medida que representa o ajuste de um 

modelo em relação aos valores experimentais observados. Ele varia entre 0 e 1 e assinala o 

quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Entretanto, cabe avaliar ainda o erro 

envolvido no ajuste do modelo aos dados experimentais, conforme gráfico de valores preditos 

x valores experimentais (Figura 10 b).  Nota-se que o modelo foi capaz de reproduzir a produção 

de hidrogênio com bons ajustes, uma vez que os valores dos coeficientes de determinação foram 

superiores a 0,97 para todas as condições estudadas. O ajuste do modelo para a condição 

experimental que resultou na maior produção de hidrogênio é mostrado na (Figura 10 a).   

 

Figura 10: (a) Produção acumulada de H2 com cultura pura para o meio 3, com 33 g/L, e ajuste 

do modelo de Gompertz modificado e (b) relação entre o ajuste perfeito e o ajuste real obtidos 

pela aplicação do modelo à 33 g/L do M3. 

   
Fonte: o autor 

 

Observa-se ainda que as concentrações de 33 e 55g/L utilizando os meios 3 e 7 foram as que 

resultaram nos maiores potenciais de produção (Po) de H2. Logo, vale mencionar que para todas 

as concentrações investigadas experimentalmente, as maiores produções acumuladas de 

hidrogênio se deram nos meios 3 e 7 conforme ilustra a Figura 11. 
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Figura 11: Potencial de produção de hidrogênio gerado por dados do modelo de Gompertz 

modificado para ensaios de fermentação de glicerol residual por Enterobacter sp 9R 

 
MEIO 1: Meio mínimo, com EL comercial; MEIO 2: Meio mínimo, sem EL; MEIO 3: Meio mínimo, com EL 

preparado; MEIO 4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP; MEIO 5: Sem meio mínimo, água 

com ELP; MEIO 6: Sem meio mínimo, água com leveduras autoclavadas; MEIO 7: Meio mínimo, com 

leveduras autoclavadas.  
Fonte: o autor 

 

Nas concentrações de 33 e 55 g/L de glicerol ocorreram as produções máximas de hidrogênio, 

sendo as melhores nas condições dos meios de cultivo 3 com 6,38 mmol e 5,25 mmol de H2 

respectivamente, e meio 7 com 5,25 mmol e 4,58 mmol de H2 respectivamente. Assim, em 

termos de potencial de produção de hidrogênio, o meio 3 foi o melhor, seguido dos meios 7 e 2 

nas concentrações de 33 e 55gGlice/L.  

Considerando os dados de consumo do substrato e produção de biohidrogênio calculou-se o 

rendimento do processo YP/S (em mols de H2 produzido/mols de glicerol consumido) sendo os 

resultados apresentados na Tabela 15. 

Em termos de rendimento, os maiores valores de conversão foram observados para os meios 3 

e 7, na concentração de 33g/L (YP/S para o M3 foi aproximadamente de 0,89, enquanto para o 

M7 foi de 0,97). Esses rendimentos foram bastante satisfatórios quando comparados aos 

resultados já encontrados  para fermentação de glicerol a H2 e etanol -coproduto preferencial 

para a obtenção de hidrogênio em enterobactérias segundo Nwachukwu et al., (2012) e Yazdani 

e Gonzalez, (2008). Para a fermentação do glicerol por diferentes isolados do gênero 

Enterobacter, são reportados na literatura valores de rendimento entre 12 e 89% (ITO et al., 

2005; MARKOV et al., 2011; REUNGSANG et al., 2013).  
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Tabela 15: Rendimentos calculados em mol H2 / mol glicerol consumido para ensaios 

fermentativos em sete condições nutricionais com concentrações crescentes de glicerol residual 

utilizando Enterobacter sp9R 

  Concentração de glicerol  

MEIOS 15 g/L 21 g/L 33 g/L 40 g/L 55 g/L 

MEIO 1 0.42 0.58 NA 0.24 0.37 

MEIO 2 0.58 0.65 0.85 0.37 0.62 

MEIO 3 0.53 0.75 0.89 0.46 0.76 

MEIO 4 0.58 0.50 0.38 0.41 0.42 

MEIO 5 0.61 0.61 0.79 0.26 0.57 

MEIO 6 0.44 0.27 0.16 0.19 0.23 

MEIO 7 0.62 0.71 0.97 0.52 0.73 

      
MEIO 1: Meio mínimo, com EL comercial; MEIO 2: Meio mínimo, sem EL; MEIO 3: Meio mínimo, com EL 

preparado; MEIO 4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP; MEIO 5: Sem meio mínimo, água com 

ELP; MEIO 6: Sem meio mínimo, água com leveduras autoclavadas; MEIO 7: Meio mínimo, com leveduras 

autoclavadas.  

Fonte: o autor 

 

Observa-se pela análise de variância (ANOVA), Tabela 16, que existe diferença significativa 

nos dados analisados de produção acumulada de hidrogênio nas diferentes condições de ensaios 

investigadas, uma vez que o P-valor é menor que =0,05, ou ainda, em razão do F calculado ser 

maior que o F crítico.   

Tabela 16: Análise de variância dos dados de produção acumulada de hidrogênio com 

fermentação de glicerol por Enterobacter sp 9R 

Fonte da variação SQ  gl MQ F P-valor F crítico 

Meio 103.7975 6 17.29958 306.4432 9.77E-29 2.371781 

Concentração 13.89152 4 3.472881 61.51829 2.4E-15 2.641465 

Concentração*Meio 51.43873 24 2.14328 37.96588 1.62E-18 1.833184 

Dentro 1.975848 35 0.056453    

       
Total 171.1036 69     

Onde: SQ= Soma dos quadrados; gl= graus de liberdade; MQ= Quadrados das Médias; P-valor 

= Indica a possibilidade de generalização do modelo 

Fonte: o autor 

 

Constatou-se que os dados estão no limiar da normalidade, sendo que para sistemas biológicos 

é aceitável uma vez que análises realizadas por histogramas indicam distribuição normal, 
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resultado do teorema do limite central, que diz que, quando o tamanho amostral é 

suficientemente grande, a distribuição da média é uma distribuição aproximadamente normal 

(ARCHONTOULIS; MIGUEZ, 2015; McDONALD, 2014 e Minitab, 2017), sendo portanto 

possível a complementação da análise da variância com o teste de Tukey para fornecer a 

condição diferente entre os grupos analisados, no caso, os dados foram agrupados por 

concentração contendo a produção acumulada de hidrogênio das duplicatas. Posteriormente 

foram gerados gráficos de interação dos bioprodutos versus a concentração de glicerol inicial 

para cada um dos sete meios nutricionais, permitindo assim concluir as melhores condições para 

a geração de biohidrogênio.  

O gráfico de interação (Figura 12) mostra a média da produção acumulada de hidrogênio versus 

os meios de cultura para cada uma das cinco concentrações de glicerol inicial investigadas. As 

linhas não paralelas no gráfico de interação indicam efeitos de interação entre a concentração 

de glicerol inicial e meio de cultura. Este efeito de interação indica que a relação entre a 

concentração de glicerol inicial e a produção acumulada de hidrogênio depende do meio de 

cultura.  

Figura 12: Gráfico de interação para produção acumulada real (mmol) de hidrogênio por 

Enterobacter sp 9R  para ensaios de fermentação de glicerol residual 

 
MEIO 1: Meio mínimo, com EL comercial; MEIO 2: Meio mínimo, sem EL; MEIO 3: Meio mínimo, com EL 

preparado; MEIO 4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP; MEIO 5: Sem meio mínimo, água com 

ELP; MEIO 6: Sem meio mínimo, água com leveduras autoclavadas; MEIO 7: Meio mínimo, com leveduras 

autoclavadas. 
Fonte: o autor  
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Pela análise dos resultados, pode-se notar que o meio de cultivo 3, na concentração de 33 g/L 

de glicerol inoculado está associado com a maior média de produção de hidrogênio (6,4 mmol 

H2), de um máximo teórico estipulado pelo modelo de 6,58 mmol. Nessa condição, o 

rendimento (mol H2/mol glicerol consumido) foi de 0,89, o mesmo obtido por ITO et al. (2005) 

e MARKOV et al. (2011) também utilizando Enterobacter, porém estes pesquisadores usaram 

glicerol puro como substrato para a fermentação, assim o obtido no presente estudo torna-se 

interessante por conter impurezas que normalmente prejudicam tal processo.  
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5.2.2. Metabólitos na fase líquida  

A fermentação do glicerol pode produzir além do hidrogênio outros compostos de interesse e a 

quantificação desses pode indicar as principais vias metabólicas ativas na cultura utilizada.  

Conforme apresentado na Figura 13 os principais metabólitos obtidos, em termos de 

concentração, nos ensaios em batelada foram: etanol, 1,3-PDOe ácido lático.  

As máximas concentrações produzidas destes compostos foram de 8,3 g/L de etanol (ensaio 

com 40 g/l e Meio 3), 4,9 g/L de 1,3-PDO (ensaio com 33 g/l e Meio 1) e de 2,8 g/L de ácido 

lático (ensaio com 55 g/l e meio 4). Baixas concentrações de 1,2 PDO, ácido propiônico e 

fórmico foram verificadas. Cabe ressaltar que o ácido fórmico é produzido e consumido ao 

longo do tempo, entretanto as concentrações de 15 e 21 g/L de glicerol tiveram final de ensaio 

com 24 horas, por isso nestas aparecem o composto um pouco mais acentuado que nas demais 

concentrações. Alguns compostos como ácido propiônico, lático e etanol já se faziam presentes 

no início do experimento em baixas concentrações, provavelmente em virtude do substrato 

(glicerol) ser residual e os microrganismos terem sido retirados de pré inóculos já fermentado. 

Porém estes valores foram subtraídos, sendo os valores apresentados na  

 

Figura 13 a concentração efetivamente produzida na fermentação.  

Sabe-se que a pressão parcial de hidrogênio no biorreator constitui um fator importante que 

exerce forte influência no processo de produção de H2 por via fermentativa. Elevada pressão 

parcial de H2 no meio fermentativo pode favorecer a ocorrência da solventogênese, fase na qual 

é observada a formação de ácido láctico e alguns solventes SÁ et al. (2014). Estudos mostram 

que as vias metabólicas para síntese de H2 são sensíveis a elevadas concentrações do mesmo e 

estão sujeitas à inibição pelo produto. Deste modo, um aumento da pressão parcial de H2 diminui 

a síntese deste e as vias metabólicas são direcionadas para produção de produtos mais reduzidos, 

tais como ácido láctico, etanol, butanol e acetona (LEVIN et al., 2004; SÁ et al., 2014). A 

exemplo na concentração de 33 gGlice/L, comparativamente nos meios 3 e 4 observa-se que 

quanto maior a geração de hidrogênio menor é a produção de ácido lático, e vice-versa (M3: 

6,3mmol H2 e 1,384 g/L ácido lático; M4:2,01mmol H2 e 2,599 g/L ácido lático).  
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Figura 13: Gráficos do saldo produzido de metabólitos líquidos (mg/l) na fermentação de 

glicerol residual por Enterobacter sp 9R em sete condições nutricionais. 

 

 
Fonte: o autor 



80 
 

O processo de degradação do glicerol residual pode sofrer influência ainda por quaisquer fatores 

externos que interfira nas vias fermentativas do microrganismo. Fatores ambientais e 

operacionais (como pH, temperatura e alcalinidade), além do acúmulo de intermediários e a 

presença de compostos considerados tóxicos encontrados neste resíduo, como por exemplo, 

ácidos graxos de cadeia longa,  sais inorgânicos de cloretos, sulfatos, bem como o excesso do 

próprio substrato ou produtos podem também afetar a geração de metabólitos (YONG et al., 

2001; MA et al., 2008; CARMONA et al., 2009). Cabe destacar o ocorrido nos experimentos 

que utilizaram os meios 5 ou 6, ambos sem solução tampão, a acidificação provocou variação 

de pH ao longo da fermentação resultando em baixíssimas produções de metabólitos.  

A Tabela 17 apresenta as análises de variância para os metabólitos líquidos de maior incidência 

obtidos da fermentação do glicerol por Enterobacter sp, no qual nota-se que para todos os 

produtos, os conjuntos de dados obtidos apresentam diferenças significativas, ou seja, F 

calculado é maior que F crítico, e P-valor é menor que 0,05.  

 

Tabela 17: ANOVAS metabólitos líquidos de maior incidência com Enterobacter sp. 

ANOVA ETANOL 

Fonte da variação SQ gl MQ F P- valor F crítico 

Meio 3.32E+08 6 55387110 1311.596 1.15E-39 2.37178

1 Concentrações 48622638 4 12155659 287.8524 3E-26 2.64146

5 Meio*Concentraçõ

es 
81726866 24 3405286 80.63896 5.28E-24 1.83318

4 Dentro 1478008 35 42228.79    
       
Total 4.64E+08 69         

ANOVA 1,3 PDO 

Fonte da variação SQ gl MQ F P- valor F crítico 

Meio 1.03E+08 6 17101134 2231.015 1.09E-43 2.37178

1 Concentração 6730025 4 1682506 219.4998 2.91E-24 2.64146

5 Meio*Concentraçã

o 
23258341 24 969097.6 126.4285 2.41E-27 1.83318

4 Dentro 268281.4 35 7665.183    
       
Total 1.33E+08 69         

ANOVA AC.LÁTICO 

Fonte da variação SQ gl MQ F P- valor F crítico 

Meio 30537553 6 5089592 1781.279 5.55E-42 2.37178

1 Concentração 5366013 4 1341503 469.5054 7.09E-30 2.64146

5 Meio*Concentraçã

o 
4406475 24 183603.1 64.25826 2.47E-22 1.83318

4 Dentro 100004.4 35 2857.269    
       
Total 40410046 69         

Fonte: o autor 
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A Tabela 18 apresenta os melhores resultados para os principais bioprodutos líquidos obtidos, 

que associada à Figura 14 permite analisar as variáveis envolvidas nestes experimentos em 

função do metabólito de interesse.  

 

Tabela 18: Maiores rendimentos de metabólitos líquidos gerados da fermentação de glicerol 

residual por Enterobacter sp 9R. 

PRODUTOS 

Concentração 

GLICEROL 

inicial 

MEIO 
CONCENTRAÇÃO 

PRODUZIDA (g/L) 

RENDIMENTO 

(mol produto/mol 

glicerol consumido) 

ETANOL 40 g/L 3 8.25 0.71 

ETANOL 33 g/L 7 6.91 0.75 

1,3 PROPANODIOL  33 g/L 1 4.95 0.22 

1,3 PROPANODIOL  33 g/L 4 4.72 0.32 

AC. LACTICO 55 g/L 4 2.79 0.13 

AC. LACTICO 33 g/L 4 2.60 0.15 

AC. SUCCINICO 40 g/L 4 0.93 0.029 

AC. SUCCINICO 33 g/L 4 0.80 0.034 

AC. ACETICO 21 g/L 4 0.70 0.09 

Fonte: o autor 

 

Considerando os produtos oriundos da Enterobacter utilizada neste estudo, os resultados foram 

maiores que os reportados na literatura para algumas bactérias do mesmo gênero, mas menores 

que os produzidos por outros microrganismos. Lee et al. (2012) conseguiram concentração de 

6,62 g/L de etanol; Metsoviti et al. (2012) obtiveram 6,6 g/L de etanol, 0,6 g/L de ácido acético 

e concentrações menores que 0,5 g/L de 1,3 propanodiol, já Barbirato, Fabien et al. (1997) com 

20 gGlice/L alcançaram rendimentos (mol produto/mol glicerol) de 0,07 para etanol, 0,57 para 

1,3 PDO, 0,09 para lactato, 0,012 para succinato e 0,20 para acetato. Entretanto, com alterações 

metabólicas ou outros microrganismos, comparativamente os resultados da Enterobacter deste 

estudo são menores que os obtidos por outros pesquisadores. Nwachukwu et al. (2012) com uma 

Enterobacter mutante chegou a produzir 20 g/L de etanol. Metsoviti et al. (2012) em seus 

estudos obtiveram valores máximos de 14,5 g/l de etanol e 32 g/L de 1,3 propanodiol, 

respectivamente com os microrganismos Citrobacter freundii e Clostridium butyricum. Lee et 

al. (2001) usando Anaerobiospirillum succiniciproducens e apenas 6,5 gGlice/L conseguiram 

4,9 g/L de ácido succínico. 



82 
 

Avaliando os rendimentos,  principalmente os de conversão de glicerol a etanol, os valores 

obtidos neste estudo são satisfatórios, pois são melhores que alguns reportados na literatura, a 

exemplo, Reungsang et al. (2013) tiveram apenas 0,48 mol etanol/mol glicerol residual, e  

Nakashimada et al. (2002) 0,65 mol etanol/mol glicerol, e bastante próximo ao rendimento 

alcançado por Jitrwung; Yargeau (2011), de 0,79 mol etanol/mol de glicerol.  

Figura 14: Gráficos de interação para as concentrações de metabólitos líquidos de maior 

incidência encontrados ao final dos experimentos de fermentação de glicerol residual por 

Enterobacter sp 9R. 

 

MEIO 1: Meio mínimo, com EL comercial; MEIO 2: Meio mínimo, sem EL; MEIO 3: Meio 

mínimo, com EL preparado; MEIO 4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP; 

MEIO 5: Sem meio mínimo, água com ELP; MEIO 6: Sem meio mínimo, água com leveduras 

autoclavadas; MEIO 7: Meio mínimo, com leveduras autoclavadas. 

Fonte: o autor 

 

Nas condições com meios de cultivo contendo meio mínimo e extrato de levedura residual (M3) 

ou levedura residual autoclavada (M7) foram geradas as maiores produções de hidrogênio e 
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também as maiores concentrações de etanol, de aproximadamente 8 g/L, com rendimento, 

respectivamente, de 71 e 75% do teórico máximo de 1 mol de etanol/mol de glicerol para essa 

transformação. Assim, neste cenário dois produtos de bastante interesse econômico poderiam 

ser gerados concomitantemente. 

Por outro lado, nota-se no meio 4, que os baixos valores de hidrogênio frente às maiores 

concentrações geradas de ácidos orgânicos, não justifica a produção conjunta dos metabólitos 

líquidos com o biogás se o interesse for a recuperação do hidrogênio.  

Para o produto 1,3 PDO nota-se que a presença de extrato de levedura bem como o 

tamponamento do meio de cultivo favorece a sua produção, sendo a concentração encontrada 

próxima de 5 g/L de 1,3 PDO nos meios M1 e M4 com 33 g/L de glicerol.  Diferentemente do 

observado para etanol, os meios que favoreceram a produção de 1,3 PDO não proporcionaram 

os melhores resultados para H2. De fato, conforme esperado, uma vez que a formação de 

bioprodutos da rota oxidativa, como lactato, etanol e hidrogênio, compete com a formação de 

1,3 PDO através do consumo de equivalentes redutores e muitas vezes impõe dificuldades aos 

processos a jusante responsáveis pela purificação e recuperação de 1,3 PDO, conforme ilustra 

esquema da rota metabólica da Figura 3.  

Devido à busca por um meio de cultivo mais simplificado, cabe destacar o meio 4, constituído 

somente de solução tampão e extrato de levedura preparado, que proporcionou concentrações 

interessantes para alguns metabólitos, como a geração de 0,22 g/g (produto/glicerol) de 1,3 PDO 

com 55 gGlice/L. O valor obtido neste trabalho em comparação com o reportado por Zhang et 

al. (2007) (de 0,44 g 1,3-PDO/g glicerol) foi menor, porém eles iniciaram a batelada com 50 

g/L de um glicerol refinado, sugerindo que a concentração de substrato e a presença de 

impurezas no glicerol bruto pode diminuir os rendimentos das conversões. Frente a outros 

estudos (BIEBL et al, 1992 e HELD,1996 apud LACERDA, 2013) foi possível constatar que as 

concentrações obtidas de 1,3 PDO com a Enterobacter sp 9R em qualquer das setes condições 

nutricionais são inferiores as obtidas em experimentos com glicerol residual (110 g/L) por 

Clostridium (56 g/L e Y1,3PDO=0,62) ou Klebsiella  (73,3 g/L e Y1,3PDO=0,48). 

O outro produto, também representativo para este estudo, foi o ácido lático, que no meio de 

cultivo constituído de solução tampão e extrato de levedura preparado (M4) teve suas maiores 

produções quando utilizando 33 e 55 g/L de glicerol, levando a concentrações aproximadas de 

2,8 g/L de ácido lático, correspondendo a um rendimento máximo de 0,15 mol produto/ mol de 
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glicerol consumido, satisfatório se comparado à literatura, em que Nakashimada et al. (2002) 

utilizando 10g/L de glicerol inicial alcançou 0,18 mol de lactato/ mol glicerol, e, Biebl (2001) 

com 83,7 g/L de glicerol inicial teve apenas 0,03 mol produto/ mol glicerol.  

 



85 
 

5.2.3. Considerações sobre a composição do meio e a geração de bioprodutos para ensaio 

de fermentação com cultura pura  

Observando os experimentos realizados com a cultura pura, realizou-se análises de componentes 

principais (PCA), considerando os rendimentos (Figura 15) e as concentrações (Figura 16) dos 

metabólitos de acordo com a composição do meio nutricional e concentração de glicerol inicial, 

que permitiu concluir que as maiores concentrações e rendimentos de metabólitos líquidos 

gerados pela Enterobacter sp 9R se deram para etanol e 1,3 PDO. 

Pelo estudo da PCA dos rendimentos é possível inferir baseado em 95,19% na primeira 

componente principal e 2,70% na segunda, que para os meios de cultivo M3 e M7, na 

concentração de 33 g/L, tem-se o rendimento de hidrogênio e etanol agrupados, mostrando que 

estes produtos sofrerem poucas influências dos demais metabólitos gerados, evidenciando a 

similaridade da condição nutricional. Fato que indica, que essas condições nutricionais são 

interessantes, sobretudo para geração destes produtos (H2 e etanol) atrelados ao consumo do 

substrato em quantidades razoáveis.  

 

Figura 15: PCA dos rendimentos dos metabólitos gerados na fermentação de concentrações 

crescentes de glicerol residual por Enterobacter sp 9R 

 
Fonte: o autor 
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Observa-se que os maiores rendimentos (mol produto/mol glicerol consumido) neste estudo se 

deram para H2, seguidos por etanol, 1.3-PDO e ácido lático. Sendo que os resultados apontam 

o meio 3 e meio 7 como os melhores para alcançar altos rendimentos de hidrogênio.  

Os compostos remanescentes apareceram longe das concentrações de glicerol testadas, em uma 

nuvem, indicando que esses metabólitos não são influenciados pela concentração de substrato. 

Observa-se sobreposição de alguns metabólitos, como o ácido fórmico, visto que após 24 horas 

este foi totalmente consumido. 

Examinando a PCA de concentrações é possível verificar que o meio 3 é o melhor para etanol, 

enquanto o M4 favorece o 1,3 PDO. Nota-se uma distribuição do 1,3 PDO no entorno das 

concentrações aglomeradas de glicerol, indicando que a quantidade de substrato exerceu pouca 

influência na concentração deste metabólito. Percebe-se ainda, grande relação da concentração 

de 55 gGlice/L com o meio 4 para formação de outros metabólitos líquidos, principalmente para 

ácido lático. 

Figura 16: PCA das concentrações (mg/L) dos metabólitos líquidos e (mmol) de hidrogênio 

gerados na fermentação de concentrações crescentes de glicerol residual por Enterobacter sp 

9R 

   
Fonte: o autor 
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Embora para metabólitos líquidos as concentrações obtidas neste estudo para cultura pura não 

sejam elevadas comparadas à literatura, o rendimento de hidrogênio com leveduras residuais foi 

satisfatório, e, a concentração de ácido lático mostrou-se dentro da faixa que tem sido 

encontrada por outros autores. Entretanto, estudos com cultura mista tem apresentado melhores 

resultados, a citar Varrone et al. (2012), Mangayil et al. (2015), Liu et al. (2013) e Paranhos 

(2016). 

Somado a isso, e visando um meio nutriente mais simples e de baixo custo, com menor utilização 

de reagentes químicos, justifica-se o interesse em seguir os experimentos de avaliação da 

condição nutricional em concentrações crescentes de glicerol com culturas mista e 

bioaumentada. Estes experimentos prosseguiram avaliando os meios 3 e 4 como condições 

nutricionais.  

A escolha do meio 4, justifica-se em virtude da baixa complexidade de sua composição, somada 

às concentrações obtidas (APÊNDICE) para os metabólitos líquidos gerados na fermentação do 

glicerol residual, e potencial de geração de hidrogênio em baixas concentrações. Já o meio 3, 

por guardar maior homogeneidade ao longo do tempo, visto a levedura bruta, base para o M7, 

ser bastante variável devido à degradação natural.  

As melhores concentrações de substrato indicadas para geração de bioprodutos neste estudo 

foram de 33 e 55 g/L, entretanto resolveu-se investigar o comportamento das culturas mista e 

bioaumentada também na menor concentração, 15 g/L glicerol residual, pois analisando o 

comportamento nas primeiras 24 horas de ensaio nota-se que baixas concentrações foram 

favoráveis à produção de hidrogênio, bem como, para um maior consumo de glicerol mesmo 

não produzindo grandes concentrações de metabólitos líquidos. 
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5.3. Avaliação da composição do meio de cultura e da geração de bioprodutos por  cultura 

mista e biaumentada 

5.3.1. Biohidrogênio 

Com base nos experimentos anteriores o meio de cultura 3 constituído de meio mínimo 

acrescido de extrato de levedura produzido promoveu as melhores produções de biohidrogênio 

por isso foi novamente avaliado na presença da cultura mista e bioaumentada. No entanto 

avaliou-se também a condição  presente no meio 4, em que o meio mínimo foi substituído por 

apenas uma solução tamponante  mantendo o extrato de levedura produzido. Adicionalmente 

três concentrações de glicerol foram investigadas, 15, 33 e 55 g/L e os resultados obtidos 

apresentados em sequência.  

Observa-se na Figura 17 que a maior produção em mmol de hidrogênio para a cultura mista se 

deu com a utilização do meio nutriente mais simples, o meio 4, que contém apenas solução 

tampão e o extrato de leveduras preparado, sendo a concentração de 33 g/L de substrato a que 

apresentou melhores resultados, seguido da concentração 55 g/L ao longo de um monitoramento 

por 700 horas, produzindo 2,1 e 1,5  mmol de H2 respectivamente.  

 

Figura 17: Produção acumulada de hidrogênio nas condições nutricionais M3: Meio mínimo, 

com EL preparado e M4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP com cultura 

mista.  

 
Fonte: o autor 
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Em relação ao experimento com a cultura bioaumentada (Figura 18) observou-se a influência 

negativa das maiores concentrações de glicerol sobre a produção de hidrogênio. Em processos 

fermentativos, a cultura microbiana é um fator importante, visto que o tipo e número de células 

pode influenciar os resultados finais do processo tanto positiva quanto negativamente.  

 

Figura 18: Produção de H2 por cultura bioaumentada. Nas condições nutricionais com M3: Meio 

mínimo, com EL preparado e M4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP com 

cultura mista.  

 
Fonte: o autor 

 

Os dados experimentais foram modelados a partir da aplicação do Modelo de Gompertz 

modificado, que propiciou a determinação dos parâmetros cinéticos do processo, os quais são 

apresentados na Tabela 19, em que o limite foi de 700 horas, exceto para o meio 4 a 55gGlice/L 

da cultura bioaumentada, que teve o reator danificado em 507 horas.  

Para a cultura mista, observou-se na concentração de 15gGlice/L que o meio 3 favorece o 

potencial de produção de hidrogênio, entretanto, nas concentrações mais elevadas de glicerol o 

meio 4 que se destacou, especialmente com 33 g/l em que apresentou maior potencial de 

produção de hidrogênio.   

 



90 
 

 

Tabela 19: Parâmetros de Gompertz modificado para final dos ensaios com cultura mista e 

bioaumentada 

Meio 
Concentração 

Glicerol 

Po (mmol 

H2) 

Rm ( mmol 

H2/h) 
λ (horas) R2 RMSE 

NRMSE 

% 

CULTURA MISTA 

3 
15 g/L 

0.81 0.015 154 1.00 0.020 2.384 

4 0.26 0.003 139 1.00 0.006 2.473 

3 
33 g/L 

0.34 0.005 158 0.99 0.020 5.632 

4 2.02 0.019 169 1.00 0.055 2.652 

3 
55 g/L 

0.06 0.001 145 0.97 0.004 6.515 

4 1.41 0.017 149 1.00 0.028 1.942 

CULTURA BIOAUMENTADA 

3 
15g/L 

0.86 0.039 27 1.00 0.03 3.03 

4 0.74 0.008 43 1.00 0.02 2.81 

3 
33g/L 

0.15 0.004 14 1.00 0.00 2.54 

4 0.36 0.002 0 0.95 0.03 8.78 

3 
55g/L 

0.08 0.012 16 1.00 0.00 2.19 

4 0.27 0.001 0 0.97 0.02 6.99 

Onde: Po = potencial de produção de H2; Rm= taxa máxima de produção de H2; λ = fase lag 
de crescimento; R²= coeficiente de determinação; RMSE= raiz do erro quadrático médio; 

NRMSE= raiz do erro quadrático médio normalizado 

M3: Meio mínimo, com EL preparado e M4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e 

ELP com cultura mista.  

Fonte: o autor 

 

Cabe ressaltar que durante o período de tempo que se segue à inoculação, as células dos 

microrganismos precisam se adaptar a nova situação em que se encontram, sobretudo com outro 

substrato. Neste período inicial, tem-se a fase de adaptação (lag), que é dependente do estado 

fisiológico da cultura usada como inóculo e as condições de crescimento.  

Constatou-se que os testes com a cultura mista apresentaram fase lag extensa, em média =152 

horas aproximadamente, tal fato deve-se a adaptação da cultura mista ao substrato utilizado, 

uma vez que o inóculo foi proveniente de um reator UABS aplicado ao tratamento de esgoto 

doméstico e que esteve em contato com o glicerol por somente uma semana.  

Nota-se nos ensaios com cultura bioaumentada que a concentração de 15gGlice/L favorece a 

produção de hidrogênio (M3:0,86 e M4:0,74 mmol H2) e neste caso apresentou maior fase de 

adaptação quando comparado às demais concentrações com este inóculo, porém ao confrontar 
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com os testes de cultura pura e mista, nota-se que a fase lag para a cultura bioaumentada refletiu 

exatamente a mistura dos microrganismos utilizados, estando a sua média (=17 h) entre as 

médias das culturas pura (=8 h) e mista (=152 h).  

As Figura 17 e Figura 18 permitem a melhor visualização dessa fase de adaptação, em que pela 

análise da produção de hidrogênio, podemos inferir sobre o comportamento e tipo dos 

microrganismos presentes. Comparando o tempo 24 e 700 horas, observa-se que as culturas 

contendo Enterobacter sp 9R responderam mais rapidamente, enquanto a cultura mista demora 

a adaptar-se com o substrato, impactando diretamente na formação dos metabólitos.  

Para testes com cultura mista a resposta para os melhores resultados de taxa máxima de 

produção de hidrogênio (Rm) estimados pelo modelo de Gompertz modificado, foi com o meio 

4 utilizando 33 g/L de glicerol residual (Rm=0,019 mmol H2/h), indicando que essa foi a 

condição que apresentou maior rapidez de geração de hidrogênio com este inóculo. Nesta 

mesma condição, obteve-se o maior rendimento para hidrogênio (0,17 mol produto/ mol glicerol 

consumido) conforme mostra Tabela 20, o mesmo rendimento obtido por Paranhos (2016) em 

ensaios com reator contínuo, que também utilizou glicerol residual com microrganismos 

proveniente de UASB.  

Tabela 20: Presença de glicerol nos ensaios com suas respectivas porcentagens de consumo e 

produção com rendimento de hidrogênio para cultura mista nos meios M3: Meio mínimo, com 

EL preparado e M4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP com cultura mista.  

 

CONDIÇÕES 
INVESTIGADAS 

MEIO 3 MEIO 4 

%Consumo 

glicerol 
H2 

(mmol) 
YH2 

%Consumo 

glicerol 
H2 

(mmol) 
YH2 

15g/l mista 81.74 0.84 0.15 97.46 0.26 0.05 

33g/l mista 35.20 0.36 0.05 78.01 2.08 0.17 

55g/l mista 26.18 0.06 0.01 50.71 1.45 0.12 

15g/l bioaumentada 92.93 0.87 0.16 99.56 0.75 0.14 

33g/l bioaumentada 31.56 0.15 0.03 55.09 0.36 0.05 

55g/l bioaumentada 23.37 0.08 0.01 nan nan nan 

Fonte: o autor 
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Com cultura bioaumentada, o meio 3 a 15 g/L de glicerol apontou melhores resultados de taxa 

máxima de produção de hidrogênio (Rm=0,039 mmol H2/h) estimados pelo modelo de 

Gompertz modificado, indicando maior velocidade de geração do produto em relação às demais 

condições com este inóculo e com o inóculo de cultura mista.  

Observando o coeficiente de determinação é possível afirmar que o modelo de Gompertz 

modificado foi capaz de reproduzir a produção de hidrogênio com bons ajustes, uma vez que os 

valores de R² foram superiores a 0,95 e com baixos RMSE para todas as condições investigadas.  

Ainda de acordo com resultados mostrados pela Tabela 20 constatou-se que a bioaumentação 

neste estudo não favoreceu a geração de hidrogênio, sendo a maior concentração produzida com 

este inóculo de 0,87 mmol, sendo equivalente a um rendimento aproximado de apenas 0,16 mol 

produto/mol glicerol consumido na condição pretendida de 15 g/L de glicerol, podendo este 

resultado ser decorrente da não adaptação das culturas quando associadas e competição entre os 

microrganismos presentes no inóculo. 

Entretanto, estes resultados de cultura mista e bioaumentada são muito menores que os obtidos 

pela Enterobacter sp 9R utilizada neste trabalho e também menor que os rendimentos 

apresentados em outros estudos com cultura mista, por exemplo, Selembo et al. (2009) 

conseguiram 0,31 mol H2/mol glicerol,  Maru et al. (2012) 0,76 mol de H2/mol de glicerol com 

cultura mista de Citrobacter freundii H3, Enterobacter spH1 e Enterobacter spH2. Já Varrone 

et al. (2012) e Mangayil et al. (2015) alcançaram 0,96 mol H2/mol glicerol com cultura mista 

proveniente de lodos ativados. 

Por outro lado, as condições nutricionais investigadas tanto na cultura mista quanto na 

bioaumentada mostraram-se favorecer o consumo de glicerol residual quando a batelada foi 

iniciada com concentrações de 15g/L, sendo que a medida que se aumentou a concentração do 

substrato o seu consumo ficou proporcionalmente desfavorecido. Embora com baixo 

rendimento de hidrogênio, o meio 4 promoveu alto consumo de glicerol (99,56%) se comparado 

aos resultados obtidos por Paranhos (2016), que foram de consumos inferiores a 40%. 

Examinando a Figura 19, é possível afirmar que com o aumento da concentração de substrato, 

tanto a velocidade de produção de hidrogênio quanto o potencial propriamente dito diminuíram 

quando a condição nutricional foi o meio 3 com cultura mista. O meio 4 mostrou ser o melhor 

das condições investigadas para cultura mista, sendo que o aumento gradual na concentração do 

substrato favorece até determinado ponto e depois promove queda na velocidade e geração de 
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hidrogênio. Nos ensaios com cultura bioaumentada, independente da condição nutricional 

utilizada, o aumento da concentração de substrato promoveu queda acentuada no potencial de 

produção de hidrogênio. 

 

Figura 19: Gráficos gerados a partir de modelagem dos parâmteros de Gompertz modificado 

para experimentos de fermentação de glicerol residual por cultura mista (CM) e cultura 

bioaumentada (CB) nas condições nutricionis com M3: Meio mínimo, com EL preparado e M4: 

Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP com cultura mista. 

 
Fonte: o autor 
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5.3.2. Considerações sobre o tipo de inóculo e a geração de biohidrogênio  

Conforme se observa na Tabela 21, os melhores resultados de rendimento de hidrogênio foram 

obtidos com cultura pura independente da condição nutricional ou concentração de substrato.  

 

Tabela 21: Comparativo dos rendimentos de hidrogênio para culturas pura, mista e 

bioaumentada nas condições nutricionais com M3: Meio mínimo, com EL preparado e M4: 

Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP com cultura mista. 

Meio 
Concentração 

Glicerol 

YH2 (mol produto/ mol glicerol consumido) 

PURA MISTA BIOAUMENTADA 

3 
15 g/l 

0.532 0.148 0.159 

4 0.578 0.047 0.142 

3 
33 g/l 

0.890 0.053 0.029 

4 0.381 0.174 0.045 

3 
55 g/l 

0.761 0.008 0.012 

4 0.423 0.115 nan 

nan: não analisado 

Fonte: o autor 

 

Constatou-se nos ensaios de bioaumentação que quanto maior a concentração de glicerol menor 

é o rendimento de hidrogênio. Mas mesmo na menor concentração investigada, os resultados 

aqui encontrados foram muito menores quando comparado aos estudos de bioaumentação de 

Dams et al. (2016), em que utilizando um lodo de efluente sanitário bioaumentado com C. 

acetobutylicum ATCC 824, conseguiu rendimento de 0.44 mol H2/mol glicerol consumido, 

porém com uma concentração de glicerol de apenas 5g/l.  

Vale ressaltar que a quantidade de inóculo adicionada foi padronizada para as bateladas de 

cultura mista e bioaumentada, respeitando uma relação de alimento por microrganismo de 2, 

por meio de análises de COT e SSV, entretanto com a cultura pura foi verificada somente a 

densidade ótica alcançada pelo pré-inóculo, utilizando com DO mínima de 0,035. Assim cabe 

dizer que quando utilizado solução tamponante, é possível constatar que as maiores relações de 

alimento por microrganismo na cultura pura influencia favoravelmente nos resultados de 

produção de hidrogênio.  

De acordo com ZAIAT (2003), a quantificação segura da biomassa ativa é outro problema 

enfrentado em pesquisas de engenharia com microrganismos. Normalmente, por a biomassa ser 

estimada como sólidos voláteis totais (SVT) ou sólidos suspensos voláteis, a análise 
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microbiológica dos biorreatores ficam comprometidas, pois essas medidas apesar de úteis para 

projeto, não informa a viabilidade celular do inóculo, tampouco sobre a diversidade microbiana 

e complexidade das relações de sintrofismo e competição existentes. SILVA (2017) corrobora 

com essa ideia, explicando que elevados valores de SVT não necessariamente estão associados 

à biomassa ativa, mas sim a substâncias poliméricas extracelulares  (EPS).  

Neste estudo o pré-tratamento a 105 ºC, apesar de recomendado para inóculos mistos visando 

produção de biohidrogênio,  pode ter afetado a viabilidade celular dos organismos produtores 

de biohidrogênio, sendo necessário uma melhor investigação para a quantificação e 

identificação da biomassa ativa utilizando metodologias mais modernas como técnicas de 

avaliação de respirometria a depender da origem do lodo, associadas a ferramentas de biologia 

molecular.    
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5.3.3. Metabólitos na fase líquida com culturas mista e bioaumentada 

Uma gama de microrganismos que tem sido utilizada é capaz de crescer anaerobiamente, 

sozinha ou agrupadas, com glicerol como única fonte de carbono e energia, como por exemplo: 

Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Clostridium pasteurianium, Clostridium 

butyricum, Enterobacter agglomerans, Enterobacter aerogenes e Lactobacillus reuteri  

(HOMANN et al., 1990; DANIEL et al., 1995, BARBIRATO et al., 1997; ITO et al., 2005; 

MURARKA et al., 2008; GUPTA et al., 2009; MOON et al., 2011; KIVISTÖ et al., 2011 e 

METSOVITI et al.,2012). 

As rotas metabólicas fermentativas do glicerol já estão bem estabelecidas, podendo ocorrer por 

via redutora ou oxidativa. Pela via redutora o glicerol será reduzido a 1,3-propanodiol, já pela 

rota oxidativa o glicerol será desidrogenado formando a dihidroxiacetona que, após sofrer 

fosforilação poderá ser convertido a succinato, que é posteriormente convertido a propionato, 

ou a piruvato. As reações que levam à formação de compostos a partir do piruvato variam de 

acordo com as condições ambientais e com as enzimas que mediam a reação, ou seja, de 

organismo para organismo, podendo originar compostos mais simples, tais como 2,3-

butanodiol, lactato, butirato, etanol, formiato, acetato, hidrogênio e dióxido de carbono (BIEBL 

et al., 1999; DHARMADI et al., 2006; YAZDANI; GONZALEZ, 2007;  PAPANIKOLAOU et 

al., 2008; WANG; WAN, 2009).  

Por se tratar de um consórcio microbiano misto foram gerados outros metabólitos (Tabela 22), 

que não os da cultura pura, como era esperado, a exemplo: os ácidos butírico e valérico, além 

de 1-butanol, 1-propanol e metanol.  
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Tabela 22: Concentração dos bioprodutos líquidos originados na fermentação de glicerol 

residual com cultura mista pré-tratada originada de UASB com esgoto doméstico, nas condições 

nutricionais com M3: Meio mínimo, com EL preparado e M4: Sem meio mínimo, água com 

solução tampão e ELP com cultura mista. 

METABOLITOS 

PRODUZIDO NO ENSAIO 

CULTURA MISTA 

15 gGlice/L 33 gGlice/L 55 gGlice/L 

MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 

ETANOL (g/l) 2.67 1.84 0.79 5.07 0.67 3.37 

1,3 PROPANODIOL (g/l) 2.80 2.36 3.69 8.86 2.76 7.83 

AC. BUTIRICO (g/l) 1.19 0.08 1.50 2.42 1.54 2.52 

1- PROPANOL (g/l) 0.33 0.07 0.19 1.18 0.34 0.80 

AC. LATICO (g/l) 0.22 0.49 0.56 0.03 0.20 0.03 

AC. ACETICO (g/l) 0.00 0.33 0.10 0.04 0.00 0.01 

1- BUTANOL (g/l) 0.02 0.05 0.03 0.12 0.04 0.03 

AC. SUCCINICO (mg/l) 0.00 0.00 32.13 0.00 0.00 0.00 

AC. FORMICO (mg/l) 0.00 0.00 0.00 46.32 0.00 95.61 

AC. PROPIONICO (mg/l) 1.38 8.91 0.00 7.01 5.10 18.12 

METANOL (mg/l) 0.00 111.88 0.00 0.00 0.00 0.00 

AC. VALERICO(mg/l) 0.00 0.00 0.00 9.95 8.12 15.99 

Fonte: o autor 

 

Os resultados mostram que os principais produtos formados durante a fermentação com cultura 

mista nas diferentes condições investigadas foram: etanol, 1,3-PDO, 1-propanol, ácidos butírico 

e lático, enfatizando que os bioprodutos finais são variáveis em função do metabolismo dos 

diferentes microrganismos ali presentes, ou ainda do uso dos produtos de fermentação.  

Costa (2010) em suas pesquisas, constatou ácido butírico e 1,3-PDO como parte dos metabólitos 

solúveis, respectivamente nas concentrações de 1,83 g/L e 4,74 g/L com cultura mista, também 

pré tratada a 105ºC e alimentada com glicerol residual. Assim, os resultados obtidos nesse 

estudo destacam-se sobretudo para as concentrações de 33 e 55 g/L de substrato no meio 4, na 

qual a produção de 1,3 PDO (7,83 e 8,86 g/L) e ácido butírico (2,42 e 2,52 g/L) foram superiores. 

Também Paranhos (2016) procedeu investigações com glicerol residual e cultura mista, no qual 

observou-se valores inferiores aos deste estudo para o 1,3 PDO e ácido butírico, respectivamente 

7,54 e 0,37 g/L. Porém tanto Costa (2010) quanto Paranhos (2016) conseguiram melhores 

concentrações para ácido acético (2,10 e 0,40 g/L). 

Para os testes de cultura bioaumentada também foi observado os mesmos compostos 

encontrados nos ensaios com a mista, exceto ácido valérico (Tabela 23). A diferenciação dos 
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compostos e respectivas concentrações está atrelada ao metabolismo dos microrganismos 

envolvidos, que podem ser de diversos gêneros.  

 

Tabela 23: Concentração dos Bioprodutos originados na fermentação de glicerol residual com 

cultura bioaumentada, nas condições nutricionais com M3: Meio mínimo, com EL preparado e 

M4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP com cultura mista. 

METABOLITOS 

PRODUZIDO NO ENSAIO 

CULTURA BIOAUMENTADA 

15 Gl 33 gl 55 gl 

MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 

ETANOL (g/L) 1.80 2.52 1.35 3.18 1.08 Nan 

1,3 PROPANODIOL (g/L) 1.53 3.94 5.09 7.70 4.61 Nan 

AC. BUTIRICO (g/L) 0.06 0.91 0.22 2.40 0.00 Nan 

1- PROPANOL (g/L) 0.06 0.11 0.18 0.54 0.18 Nan 

LACTICO (g/L) 0.75 0.02 1.80 0.19 2.11 Nan 

SUCCINICO (mg/L) 0.00 0.00 311.64 0.00 479.99 Nan 

ACETICO (mg/L) 118.75 329.31 206.57 64.26 212.99 Nan 

FORMICO (mg/L) 3.29 0.00 37.70 26.90 107.19 Nan 

1- BUTANOL (mg/L) 0.00 0.00 0.00 70.61 0.00 Nan 

1,2 PROPANODIOL (mg/L) 0.00 0.00 49.09 0.00 0.00 Nan 

PROPIONICO (mg/L) 2.21 15.00 0.00 35.34 0.00 Nan 

METANOL (mg/L) 50.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Nan 

Nan: Não analisado     

Fonte: o autor  

 

Visando produção de hidrogênio, Ferraz Júnior et al. (2015) detectaram no seu inóculo, 

organismos pertencentes aos gêneros Caloramator, Clostridium, Megasphaera, Oxobacter, 

Thermoanaerobacterium e Thermohydrogenium como microrganismos que contribuem 

veemente para a geração de hidrogênio (rendimento alcançado de 3,7 mol H2/ mol 

de carboidratos totais), entretanto seu inóculo foi obtido através do processo de fermentação de 

águas residuais naturais, em que a vinhaça (substrato utilizado) foi mantida em câmara escura 

para permitir o crescimento dos microrganismos (auto-inoculação).  

Costa (2010) trabalhando com glicerol residual e cultura mista proveniente de UASB, concluiu  

que após pré-tratamento para geração de hidrogênio, seu inóculo apresentava enterobactérias, 

como Klebsiella pneumoniae e Citrobacter freundii, que tem como principais bioprodutos o 1,3 

PDO, ácido acético e o etanol. Os gêneros Clostridium cluster são reconhecidos pela sua 
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capacidade de produzir ácidos graxos voláteis, especificamente ácido butírico como bioproduto, 

podendo indicar que o consórcio microbiano utilizado neste trabalho continha as espécies 

citadas (PRYDE et al., 2002; COSTA, 2010); HIPPE et al., 2011; FERRAZ JÚNIOR et 

al.,2015). 

Comumente encontrado em inóculos proveniente de UASB para geração de hidrogênio, 

bactérias do gênero Klebsiella, Citrobacter e Clostridium se sobressaem após pré-tratamento 

por serem altamente resistentes, devido a presença de cápsula que cobre a célula ou capacidade 

de formar esporos por exemplo (Homann et al., 1990; Menzel et al, 1997).  

Para ambas culturas, etanol, 1,3-propanodiol e ácido lático, foram produzidos em maiores 

concentrações, quase sempre com 33 g/L de glicerol, conforme tabelas de concentração de 

bioprodutos apresentadas. É possível ainda observar que as concentrações produzidas de ácidos 

acético, lático e succínico são favorecidos pela adição da cultura de Enterobacter, em 

contrapartida o 1-butanol torna-se reduzido ou inexistente em sua presença. Pode-se inferir que 

a baixa produção de ácido propiônico favoreceu a formação de butanol. 

 Quanto aos rendimentos (mol produtos por mol de glicerol consumido) estes foram muito 

baixos, próximos de zero, sendo que o composto de relevância foi o 1,3-PDO, com rendimento 

de 0,26 e 0,35 para culturas mista e bioaumentada respectivamente, conforme Tabela 24.  

O etanol teve sua produção afetada decorrente da variação da concentração de glicerol em ambas 

culturas. No M3, quanto maior a concentração inicial de substrato menor a formação de etanol, 

indicando um efeito negativo de maiores concentrações de glicerol sobre a obtenção de acetil-

CoA e derivado, uma vez que a menor produção de etanol pode ser consequência do menor 

fluxo de carbono direcionado para a geração de acetil-CoA, devido nesse caso, a possível 

inibição por substrato dos microrganismos presentes na cultura mista. 

A diminuição na produção de etanol em concentrações elevadas de glicerol já foi observada 

para E. agglomerans e diferentes linhagens de E. aerogenes (BARBIRATO et al., 1996; ITO et 

al., 2005; LEE et al., 2012). Além da diminuição na concentração final, esses autores 

observaram que o consumo de substrato e o rendimento (mols de etanol/mols de glicerol 

consumido) também diminuíram com o aumento da concentração de glicerol.  
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Tabela 24: Rendimentos dos produtos líquidos (mol produtos/mol glicerol consumido) ao final 

do ensaio para cultura mista e bioaumentada, nas condições nutricionis com M3: Meio mínimo, 

com EL preparado e M4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP com cultura 

mista. 

CULTURA BIOAUMENTADA CULTURA MISTA 

SUCCINICO SUCCINICO 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.00 0.01 0.01 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

LACTICO LACTICO 
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.04 0.10 0.09 MEIO 3 0.01 0.03 0.01 
MEIO 4 0.00 0.01 nan MEIO 4 0.03 0.00 0.00 

FORMICO FORMICO 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.00 0.00 0.01 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

ACETICO ACETICO 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.01 0.02 0.01 MEIO 3 0.00 0.01 0.00 
MEIO 4 0.03 0.00 nan MEIO 4 0.03 0.00 0.00 

1,2 PROPANODIOL  1,2 PROPANODIOL  
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.00 0.00 0.00 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

1,3 PROPANODIOL  1,3 PROPANODIOL  

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.10 0.35 0.24 MEIO 3 0.17 0.19 0.12 
MEIO 4 0.26 0.34 nan MEIO 4 0.15 0.26 0.22 

ETANOL ETANOL 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.19 0.15 0.09 MEIO 3 0.27 0.07 0.05 
MEIO 4 0.28 0.23 nan MEIO 4 0.19 0.25 0.16 

PROPIÔNICO PROPIÔNICO 
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.00 0.00 0.00 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

BUTÍRICO BUTÍRICO 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.00 0.01 0.00 MEIO 3 0.06 0.07 0.06 
MEIO 4 0.05 0.09 nan MEIO 4 0.00 0.06 0.06 

VALÉRICO VALÉRICO 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.00 0.00 0.00 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

1- PROPANOL  1- PROPANOL  
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.01 0.02 0.01 MEIO 3 0.03 0.01 0.02 
MEIO 4 0.01 0.03 nan MEIO 4 0.01 0.04 0.03 

1-BUTANOL 1-BUTANOL 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.00 0.00 0.00 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

Fonte: o autor 
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Por outro lado, assim como Reungsang et al. (2013), em trabalho sobre otimização das 

condições da fermentação de glicerol por E. aerogenes, que observaram aumentos progressivos 

na quantidade de etanol produzido com a elevação da concentração inicial de glicerol de 10 a 

48,31 g/L, o meio de cultivo 4 nos ensaios com cultura mista também tiveram sua produção de 

etanol melhorada  até determinado aumento da concentração de substrato, depois apresentou 

declínio.  

Os maiores rendimentos para 1,3 PDO na cultura bioaumentada foram semelhantes para os dois 

meios avaliados (0,34 mol 1,3 PDO/ mol glicerol), já para a cultura mista obteve-se 0,19 

mol/mol para o M3 e 0,26 mol/mol para o M4, ambos a 33 g/l de glicerol inicial. 

Já o ácido lático foi produzido em maiores quantidades na condição de meio 3, 33g/l de glicerol 

e cultura bioaumentada (0,1 mol produto/mol glicerol consumido), sendo obtido pela redução 

NADH-dependente do piruvato pela enzima lactato desidrogenase.  

Lu et al. (2010) observaram maior crescimento celular, consumo de substrato (glicose) e 

produção final de H2 na ausência de produção de ácido lático ao comparar o metabolismo de 

uma cepa selvagem de E. aerogenes e seu mutante deficiente na produção de lactato. Os autores 

atribuíram parte dos efeitos benéficos à menor acidificação do meio pelo mutante, devido à 

menor produção de AGVs, o que permitiu que a cepa mutante mantivesse sua atividade por mais 

tempo.  

Por outro lado, Barbirato et al. (1996) em estudos com três espécies de enterobactérias 

(Enterobacter agglomerans, Klebsiella pneumoniae e Citrobacter freundii) em diferentes 

concentrações de glicerol, verificaram que a adição de lactato – bem como acetato, succinato, 

formiato, etanol e 1,3-PDO – não apresentou toxicidade aos microrganismos, podendo esta ser 

atribuída ao acúmulo de 3-hidroxipropionaldeído (3-HPA), devido à reatividade de seu grupo 

carbonila. Interessantemente, no mesmo trabalho, o aumento da concentração de glicerol 

contribuiu para a elevação de lactato apenas para K. pneumoniae e C. freundii e não para E. 

agglomerans. Semelhantemente, neste estudo de bioaumentação foi possível detectar que 

quanto maior a concentração utilizada de glicerol inicial para o meio 3, maior também foi a 

concentração de lactato (2,17 g/L), correspondendo a um rendimento de 0,1 mol produto/ mol 

glicerol.  

Vale ressaltar que mesmo com baixo rendimento ao final do ensaio, o acetato fez-se presente. 

Nota-se, um certo favorecimento de sua produção quando aumenta a concentração de substrato 
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disponível. E, quase sempre, é possível observar um comportamento crescente da concentração 

nas primeiras 24 horas seguido de consumo nos ensaios com cultura bioaumentada. Essa análise 

indica que houve o consumo, ou pelo menos a internalização, do ácido acético primeiramente 

exportado para o meio. 

Além dos produtos discutidos acima, também foi verificada a produção de ácido succínico e de 

alguns compostos em menores intensidades não identificados. Quanto ao succinato, este não 

apresentou variações consideráveis em seu rendimento com o aumento da concentração inicial 

de glicerol, entretanto constatou-se um leve incremento na concentração do produto. 

Similarmente ao que ocorre na fermentação de glicose por E. aerogenes, na qual os títulos de 

ácido succínico acompanham o aumento da concentração de substrato (CONVERTI e 

PEREGO, 2002). 

O maior rendimento de ácido succínico foi de 0,015 mol produto/mol glicerol consumido, 

esperado conforme apontam pesquisas de Barbirato et al. (1996); Moscoviz et al. (2016) e  

Murarka et al. (2008), uma vez que para a fermentação do glicerol empregando culturas mistas 

ou linhagens de Enterobacter ou E. coli, têm-se reportados valores  baixos ou mesmo a ausência 

da produção desse ácido. 

Alterações metabólicas estão provavelmente relacionadas a condição nutricional e quantidade 

de glicerol consumido pelo isolado, refletindo assim nessas alterações apresentadas das 

quantidades dos produtos gerados, sendo que quanto maior a concentração inicial de glicerol 

menor a quantidade de substrato consumido (  
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Tabela 25), pois esse passa a atuar como inibidor. Em relação ao meio nutriente, o M4 mostrou-

se bastante eficiente em culturas mista e bioaumentada para a internalização do substrato, 

entretanto, conforme visto, apresentou baixas produtividades de metabólitos, indicando assim 

um direcionamento das rotas metabólicas para a geração de biomassa.   
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Tabela 25: Consumo de glicerol ao final dos experimentos com diferentes inóculos e nas 

condições nutricionais com M3: Meio mínimo, com EL preparado e M4: Sem meio mínimo, 

água com solução tampão e ELP com cultura mista. 

% CONSUMO DE GLICEROL 

Cultura Pura 

MEIOS 15 g/L 33 g/L 55 g/L 

MEIO 3 74.10% 62.50% 32.20% 

MEIO 4 72.30% 45.70% 29.20% 

Cultura Mista 

MEIOS 15 g/L 33 g/L 55 g/L 

MEIO 3 81.74% 35.20% 26.18% 

MEIO 4 97.46% 78.01% 50.71% 

Cultura Bioaumentada 

MEIOS 15 g/L 33 g/L 55 g/L 

MEIO 3 92.93% 31.56% 23.37% 

MEIO 4 99.56% 55.09% nan 

Fonte: o autor 
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5.3.4. Considerações sobre a composição do meio e a geração de bioprodutos para ensaios 

de fermentação com cultura mista e bioaumentada  

Observando a concentração gerada ao final da fermentação com as culturas mista e 

bioaumentada, construiu-se análises de componentes principais visando perceber relações 

existentes entre os bioprodutos líquidos, as condições nutricionais e as concentrações de 

substrato. Vale mencionar, que devido aos baixos rendimentos com estes inóculos, optou-se por 

analisar aqui somente as concentrações geradas. 

Para cultura mista (Figura 20) pode-se inferir baseado em 87,35% na primeira componente 

principal e 12,35% na segunda, que para as condições estudadas, o meio 4 mostrou-se mais 

interessante em concentrações maiores de substrato (33 e 55gGlice/L), favorecendo mais a 

geração de 1,3PDO, etanol, ácido butírico e 1-propanol respectivamente. Enquanto o ácido 

lático e acético é influenciado por 15gGlice/L e aparecem próximos aos demais bioprodutos 

aglomerados no lado oposto, indicando que menores concentrações foram geradas para estes 

metabólitos nesta condição. 

Figura 20: PCA das concentrações dos metabólitos gerados na fermentação de glicerol residual 

por cultura mista pré-tratada originária de UASB. 

 
Fonte: o autor 
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Em contrapartida, o meio de cultivo 3 sofreu maior influência da baixa concentração de 

substrato (15gGlice/L), o que lhe conferiu, nessa condição com cultura mista, produções 

relativamente melhores de 1,3PDO, etanol e ácido butírico. 

Analisando a cultura bioaumentada, a PCA (Figura 21) permite concluir baseado em 96,35% na 

primeira componente principal e 3,42% na segunda, que a maior produção foi de 1,3 PDO, 

sendo o meio 4 na concentração de 33 gGlice/L a condição que mais influenciou neste 

metabólito. Também o meio 4 mostrou influenciar positivamente na geração de ácidos butírico 

e acético.  

O meio 3 por sua vez, favoreceu a produção de ácidos lático e succínico, quando em 

concentrações mais elevadas (33 e 55gGlice/L). Já o etanol se aproximou da concentração de 

15 gGlice/L para ambos os meios.  

Figura 21: PCA das concentrações dos metabólitos gerados na fermentação de glicerol residual 

por cultura bioaumentada. 

 

Fonte: o autor 

 

Logo, pode-se concluir que neste estudo, embora com concentrações relativamente baixas, o 

meio 4 mostrou-se mais adequado para a produção de metabólitos líquidos quando o inóculo 

utilizado foi de cultura mista ou bioaumentada.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista que foram muitos os experimentos para a avaliação da concentração de substrato 

e meio de cultivo favoráveis à formação de bioprodutos, é interessante destacar aqueles que de 

certa forma apresentaram valores relevantes do ponto de vista biotecnológico para investigação 

de potencialidade de uso em escala industrial.  

Assim a Tabela 26 mostra que os bioprodutos de interesse apresentam concentrações e 

rendimentos maiores quando utilizado somente a cultura pura de Enterobacter sp9, exceto para 

a produção de 1,3 PDO, que foi mais interessante com a utilização da cultura mista, visto a 

concentração gerada ter chegado a 8,86 g/L associada ao elevado consumo de glicerol e 

potencial para geração de hidrogênio.    

Das substâncias líquidas geradas, o 1,3-propanodiol se destaca por ter maior valor de mercado 

e apresentar propriedades físico-químicas interessantes para aplicações industriais. Mas a 

impossibilidade de sua produção de forma abundante e econômica fez com que o 1,3-PDO 

apresentasse aplicação limitada durante anos (CIEPLAK et al., 1995). 

Um maior interesse industrial pelo 1,3-PDO é relativamente recente, surgindo depois que foram 

desenvolvidos processos para sua síntese química em larga escala; esse interesse aumentou 

ainda mais após a adoção do biodiesel, devido a grande geração de glicerol, a partir do qual o 

1,3-PDO pode ser produzido, como aconteceu nesta pesquisa. De um modo geral, a síntese 

química do 1,3-PDO requer altas temperaturas, alta pressão e catalisadores de alto custo, 

gerando intermediários tóxicos e poluentes, além de depender de combustíveis fósseis para sua 

produção, assim a sua sintetização de modo biológico torna-se viável (SILVA et al., 2014). 

Já a produção de hidrogênio concomitante a etanol a partir de resíduos (M7 com maiores 

rendimentos usando Enterobacter isolada), como o glicerol oriundo de indústrias de biodiesel e 

o extrato de levedura e indústrias cervejeiras, tornam esses bioprodutos ainda mais atrativos.  
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Tabela 26: Bioprodutos de interesse encontrados com investigação de diferentes culturas, 

meios de cultivo e concentrações de substrato. 

MAIORES CONCENTRAÇÕES PRODUZIDAS 

PRODUTO 
Concentração 

de glicerol 
CULTURA MEIO 

Concentração 

obtida (g/l) 

Y (mol 

produto / mol 

glicerol 

consumido) 

Consumo 

de glicerol 

HIDROGENIO 33 g/L PURA 3 6,38* 0.890 62.50% 

ETANOL 40 g/L PURA 3 8.25 0.710 49.60% 

1,3 PDO 33 g/L MISTA 4 8.86 0.260 78.01% 

AC. LACTICO 55 g/L PURA 4 2.79 0.130 29.20% 

AC. SUCCINICO 40 g/L PURA 4 0.93 0.029 51.50% 

AC. ACETICO 21 g/L PURA 4 0.70 0.090 50.20% 
       

MAIORES RENDIMENTOS OBTIDOS 

PRODUTO 
Concentração 

de glicerol 
CULTURA MEIO 

Concentração 

obtida (g/l) 

Y (mol 

produto / mol 

glicerol 

consumido) 

Consumo 

de glicerol 

HIDROGÊNIO 33 g/L PURA 7 5.25* 0.971 47.90% 

ETANOL 33 g/L PURA 7 6.91 0.750 47.90% 

1,3 PDO 33 g/L BIOAUMENTADA 3 5.09 0.350 31.56% 

AC. LACTICO 33 g/L PURA 4 2.60 0.150 45.70% 

AC. SUCCINICO 33 g/L PURA 4 0.80 0.034 45.70% 

AC. ACETICO 21 g/L PURA 4 0.70 0.090 50.20% 

* H2 em mmol       

MEIO 3: Meio mínimo, com EL preparado; MEIO 4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP; 

MEIO 7: Meio mínimo, com leveduras autoclavadas.  
 Fonte: o autor 

 

Assim cabe enfatizar que a depender do bioproduto de interesse, uma melhor condição 

experimental se ajustará. A Tabela 27 apresenta as maiores concentrações obtidas nesse 

trabalho, por tipo de inóculo utilizado, para os possíveis metabólitos da degradação do glicerol 

com suas respectivas condições experimentais e ainda, mostra um comparativo com a literatura.  
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Tabela 27: Comparativo das maiores concentrações dos produtos da metabolização do glicerol 

residual desse estudo, utilizando culturas pura, mista ou bioaumentada, com valores reportados 

na literatura. 

 

MEIO 1: Meio mínimo, com EL comercial; MEIO 2: Meio mínimo, sem EL; MEIO 3: Meio mínimo, com EL 

preparado; MEIO 4: Sem meio mínimo, água com solução tampão e ELP; MEIO 5: Sem meio mínimo, água com 

ELP; MEIO 6: Sem meio mínimo, água com leveduras autoclavadas; MEIO 7: Meio mínimo, com leveduras 

autoclavadas.  

VALOR
CONDI 

ÇÃO
VALOR

CONDI 

ÇÃO
VALOR

CONDI 

ÇÃO
VALOR INÓCULO REFERÊNCIA

HIDROGÊNIO 

(mmol/l)
237 M3-33 77.8 M4-33 33.3 M3-55 37.2 C. butyricum Biebl et al. (1992)

ETANOL (g/l) 8.3 M3-40 5.1 M4-33 3.2 M4-33 6.6  E. aerogenes Lee et al. (2012)

1,3 PDO (g/l) 4.9 M1-33 8.9 M4-33 7.7 M4-33 7.5 Cultura mista Paranhos (2016)

AC. BUTIRICO 

(g/l)
0 Todas 2.5 M4-55 2.4 M4-33 1.8 Cultura mista Costa (2010)

1- PROPANOL 

(g/l)
0.3 M3-33 0.8 M4-55 0.5 M4-33 0.24 

Enterobacter 

aerogenes 

Reungsang et al. 

(2013) 

AC. LATICO (g/l) 2.8 M4-55 0.6 M3-33 2.1 M3-55 16.8 Klebsiella oxytoca
Metsoviti et al. 

(2012)

AC. ACETICO (g/l) 0.6 M4-40 0.3 M4-15 0.3 M4-15 2.1 Cultura mista Costa (2010)

1- BUTANOL (g/l) 0 Todas 0.12 M4-33 0.07 M4-33 0.8  C. pasteurianum 
Heyndrickx et al. 

(1991) 

AC. SUCCINICO 

(g/l)
0.9 M4-40 0 M3-33 0.5 M3-55 4.9

Anaerobiospirillum 

succiniciproducens
Lee et al. (2001)

AC. FORMICO 

(mg/l)
203.4 M3-21 95.6 M4-55 107.2 M3-55 2176

Klebsiella 

planticola
Jarvis et al. (1997)

AC. PROPIONICO 

(mg/l)
9.8

M2 e 

M7-33
18.1 M4-55 35.3 M4-33 42000

Propionibacterium 

acidipropionici

Barbirato et al. 

(1997)

METANOL (mg/l) 81.9 M4-21 111.9 M4-15 50.4 M3-15 81.64  Cultura mista  Paranhos (2016) 

AC. VALERICO 

(mg/l)
0 Todas 16 M4-55 0 Todas 0 Cultura mista  Fernandes (2008)

1,2 PDO (mg/L) 450.8 M3-55 0 Todas 49.1 M3-33 0.3 E.Coli
Clomburg; 

Gonzalez (2011) 

PRODUTOS

CONCENTRAÇÕES 

PURA MISTA BIOAUMENTADA LITERATURA
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Observa-se nesse estudo que as condições experimentais que utilizaram os meios 3 ou 4 geraram 

maiores concentrações de hidrogênio, etanol, 1,3 PDO, ácido butírico, 1-propanol, metanol, 

ácido valérico e 1,2 PDO comparativamente aos valores referenciados na Tabela 27.  

Entretanto, cabe enfatizar que visando aplicabilidade industrial faz-se interessante avaliar os 

bioprodutos líquidos que apresentam maiores rendimentos atrelados àqueles de maior 

seletividade, sendo portanto o etanol e o 1,3 PDO neste estudo, conforme apresentado na Tabela 

28, sendo que a concentração de 33 g/L de glicerol foi a que gerou os melhores resultados, sendo 

necessário investigações de viabilidade técnica e econômica para aplicações. 

Tabela 28: Maiores rendimentos dos bioprodutos gerados nesse estudo.  

VALOR CONDIÇÃO VALOR CONDIÇÃO VALOR CONDIÇÃO

HIDROGÊNIO 0.97 M7 - 33 0.17 M4 - 33 0.16 M3 - 15

ETANOL 0.75 M7 - 33 0.27 M3 -15 0.28 M4 - 15

1,3 PDO 0.32  M4 - 33 0.26 M4 - 33 0.35 M3 - 33

AC. BUTIRICO 0 Todas 0.07 M3 - 33 0.09 M4 - 33

1- PROPANOL 0.02 M2 - 33 0.04 M4 - 33 0.03 M4 - 33

AC. LATICO 0.15 M4 - 33 0.03
M3 - 33; M4 

- 15
0.1 M3 - 33

AC. ACETICO 0.09 M4 - 21 0.03 M4 - 15 0.03 M4 - 15

1- BUTANOL 0 Todas 0 Todas 0 Todas

AC. SUCCINICO 0.03 M4 0 Todas 0.01 M3 - 33 e 55

AC. FORMICO 0.02
M2 e M4-

15; M3-21
0 Todas 0.01 M3 - 55

AC. PROPIONICO 0 Todas 0 Todas 0 Todas

METANOL 0.02 M1 e M4-21 0 Todas 0 Todas

AC. VALERICO 0 Todas 0 Todas 0 Todas

1,2 PDO 0.03 M6 - 15 0 Todas 0 Todas

PRODUTOS PURA MISTA BIOAUMENTADA

RENDIMENTOS (mol produto / mol glicerol consumido)
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7. CONCLUSÕES 

 

i. Os resíduos industriais, glicerol e levedura, mostraram-se favoráveis à aplicação em 

processos fermentativos para utilização como substrato, uma vez que além de produzir 

compostos de interesse apresentam alta eficiência de consumo se administrados em baixas 

concentrações. A máxima conversão de glicerol observada, 99,56%, foi obtida utilizando 

concentração de substrato igual a 15,0 g/L, cultura bioaumentada e meio de cultivo simplificado 

(M4), contendo apenas solução tampão e extrato de levedura preparado, o qual gerou 3,94 g/L 

de 1,3 PDO.  

 

ii. O extrato preparado de levedura residual apresentou resultados promissores para 

substituição ao extrato comercial, podendo ser aplicado no preparo de meios de cultura como 

fonte de micronutrientes para a produção de metabólitos de valor agregado em ensaios 

biológicos.  

 

iii. Os máximos rendimentos de H2 e etanol, 0,97 e 0,75 mol / mol glicerol consumido, 

respectivamente, foram obtidos no ensaio com cultura pura de Enterobacter utilizando o meio 

de cultura M7, constituído pelo meio mínimo básico e levedura residual autoclavada, alimentado 

com 33 g/L de glicerol.  

 

iv. A cultura pura, mostrou-se também, mais eficiente para a geração de metabólitos 

líquidos quase sempre, com exceção ao 1,3 PDO, que apresentou maior rendimento com a 

cultura bioaumentada. Essa por sua vez, proporcionou em grande parte maiores rendimentos 

dos metabólitos líquidos frente à cultura mista. 

 

v. A aplicação das condições ótimas obtidas dos ensaios com Enterobacter nos testes com 

culturas mista e bioaumentada não resultou na melhoria do rendimento de H2 e etanol, mas 

propiciou um aumento no rendimento de 1,3-propanodiol, atingindo o máximo de 0,35 mol 1,3-

PDO/mol glicerol consumido nos experimentos a 33 g/L com o meio M3. 
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vi. Os principais metabólitos produzidos foram etanol, 1,3-propanodiol, ácido lático, 

acético e butírico. A maior concentração de 1,3-propanodiol (8,86 g/L) foi obtida utilizando 

cultura mista com 33,0 g/L de glicerol e meio de cultivo contendo apenas tampão e extrato de 

levedura preparado (M4). A máxima concentração de ácido lático (2,79 g/L) foi obtida 

utilizando também o M4, porém com cultura pura e 55,0 g/L de glicerol. 
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Sugestões para estudos futuros  

i. Realizar pesquisa de fermentação visando 1,3 PDO com planejamento experimental 

variando temperatura, pH, rotação, quantidade de extrato de levedura preparado e 

solução tampão utilizados. 

ii. Aplicar melhor condição em projeto piloto de reatores com volumes maiores, em torno 

de 10 litros, em ensaios em batelada ou de alimentação contínua, investigando condições 

operacionais ótimas.  

iii. Estudar técnicas de separação dos compostos de valor quantificados, principalmente 1,3 

PDO. 

iv. Avaliar relações alimento por microrganismos para favorecimento de bioprodutos.  

v. Fazer identificação dos microrganismos presentes nos ensaios de culturas mista e 

bioaumentada. 
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Apêndice 

 

TABELAS DE PRODUÇÃO ACUMULADA DE HIDROGÊNIO 

PRODUÇÕES ACUMULADAS DE HIDROGÊNIO 

(mmol) – Cultura pura 

MEIOS 
CONCENTRAÇÕES 

15 g/L 21 g/L 33 g/L 40 g/L 55 g/L 

MEIO 1 1,92 1,96 1,63 1,25 1,69 

MEIO 2 1,98 2,33 5,17 2,34 4,04 

MEIO 3 1,91 2,89 6,38 3,14 5,25 

MEIO 4 3,29 3,55 2,01 2,89 2,75 

MEIO 5 0,83 0,75 0,52 0,33 1,00 

MEIO 6 0,52 0,34 0,20 0,20 0,43 

MEIO 7 2,16 2,60 5,25 3,56 4,58 

 

PRODUÇÕES ACUMULADAS DE 

HIDROGÊNIO (mmol) – Cultura 

mista 

MEIOS 
CONCENTRAÇÕES 

15 g/L 33 g/L 55 g/L 

MEIO 3 0,84 0,36 0,06 

MEIO 4 0,26 2.08 1,45 

 

PRODUÇÕES ACUMULADAS DE 

HIDROGÊNIO (mmol) – Cultura 

bioaumentada 

MEIOS 
CONCENTRAÇÕES 

15 g/L 33 g/L 55 g/L 

MEIO 3 0,87 0,15 0,88 

MEIO 4 0,75 0,36 0,28 
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TABELAS DE RENDIMENTOS DE HIDROGÊNIO 

 

RENDIMENTOS HIDROGÊNIO C. PURA 

MEIOS 15g/L 21 g/l 33g/l 40 g/l 55g/l 

M1 H2 0.4172 0.5840 nan 0.2412 0.3694 

M2 H2 0.5849 0.6517 0.8460 0.3709 0.6203 

M3 H2 0.5319 0.7535 0.89 0.4585 0.7605 

M4 H2 0.5775 0.5015 0.3811 0.4074 0.4234 

M5 H2 0.6138 0.6093 0.7945 0.2620 0.5703 

M6 H2 0.4421 0.2738 0.1611 0.1854 0.2334 

M7 H2 0.6154 0.7090 0.9711 0.5160 0.7291 

 

RENDIMENTOS HIDROGÊNIO C. 

MISTA 

MEIOS 
CONCENTRAÇÕES 

15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.1475 0.0534 0.0077 

MEIO 4 0.0466 0.1742 0.1147 

 

RENDIMENTOS HIDROGÊNIO C. 

BIOAUMENTADA 

MEIOS 
CONCENTRAÇÕES 

15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.1590 0.0290 0.0115 

MEIO 4 0.1420 0.0454 nan 

nan: não analisado 
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GRÁFICOS DOS COMPOSTOS LÍQUIDOS DA CULTURA PURA DETECTADOS PELO 

HPLC (mg/L) 

 

Vale destacar que as concentrações de 15 e 21 g/L só foram analisadas por 24 horas, por isso 

os resultados nos gráficos do final para estas situações são equivalentes aos de 24 horas. 
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 Presença de glicerol nos ensaios de cultura pura, com suas respectivas porcentagens de consumo, produção e rendimento de 

hidrogênio. 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 
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TABELA DE PRODUTOS LÍQUIDOS OBTIDOS AO FINAL DA FERMENTAÇÃO COM 

CULTURA PURA DE ENTEROBACTER SP9. 

CULTURA PURA 

Concentração gerada (mg/L) na fermentação 
RENDIMENTO (mol produto/ mol glicerol 

consumido) 

SUCCINICO SUCCINICO 
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 

MEIO 1 245.0 167.8 361.9 208.1 281.0 MEIO 1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

MEIO 2 166.5 184.3 226.3 222.8 228.8 MEIO 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
MEIO 3 157.1 258.3 300.1 338.8 370.0 MEIO 3 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 

MEIO 4 439.8 462.6 798.8 926.2 498.6 MEIO 4 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 
MEIO 5 21.7 0.0 33.4 0.0 16.4 MEIO 5 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

MEIO 6 0.0 11.3 19.5 38.3 28.4 MEIO 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
MEIO 7 167.8 198.6 229.9 304.2 287.2 MEIO 7 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

LACTICO LACTICO 
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 
MEIO 1 1211.

0 

1403.9 1879.7 1915.2 1647.0 MEIO 1 0.08 0.12 0.07 0.11 0.11 

MEIO 2 617.2 743.1 1698.2 1349.0 1485.7 MEIO 2 0.05 0.06 0.08 0.06 0.07 
MEIO 3 494.8 658.9 1384.4 1412.1 1331.6 MEIO 3 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 

MEIO 4 1341.

5 

1658.8 2599.7 1263.8 2787.0 MEIO 4 0.11 0.14 0.15 0.05 0.13 

MEIO 5 110.2 111.4 282.4 123.2 163.0 MEIO 5 0.02 0.03 0.13 0.03 0.03 
MEIO 6 47.6 65.6 138.5 115.5 122.4 MEIO 6 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 

MEIO 7 563.6 808.7 1328.0 1434.3 1491.2 MEIO 7 0.05 0.07 0.07 0.06 0.07 

FORMICO FORMICO 
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 
MEIO 1 0.0 40.7 0.0 0.0 2.2 MEIO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 2 118.4 125.7 0.0 0.0 0.0 MEIO 2 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

MEIO 3 115.0 203.4 0.0 0.0 0.0 MEIO 3 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 124.9 157.8 0.0 0.0 0.0 MEIO 4 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 

MEIO 5 0.0 23.6 0.0 0.0 0.0 MEIO 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MEIO 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 7 94.6 57.1 0.0 0.0 0.0 MEIO 7 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

ACETICO ACETICO 
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 

MEIO 1 245.1 0.0 47.5 152.6 137.4 MEIO 1 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 
MEIO 2 325.0 447.4 96.2 151.9 39.0 MEIO 2 0.04 0.06 0.01 0.01 0.00 

MEIO 3 241.8 332.1 114.8 24.0 67.6 MEIO 3 0.03 0.04 0.01 0.00 0.00 
MEIO 4 407.1 695.2 275.6 652.9 234.4 MEIO 4 0.05 0.09 0.02 0.04 0.02 

MEIO 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MEIO 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 6 0.0 0.0 0.0 10.9 9.1 MEIO 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 7 195.4 342.5 0.0 38.0 46.1 MEIO 7 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 

1,2 PROPANODIOL  1,2 PROPANODIOL  
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 

MEIO 1 0.0 52.5 0.0 91.0 127.0 MEIO 1 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 

MEIO 2 0.0 79.1 216.6 298.7 418.7 MEIO 2 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 
MEIO 3 138.8 212.4 192.1 293.3 450.8 MEIO 3 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 

MEIO 4 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 MEIO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 5 45.4 38.8 0.0 26.5 39.3 MEIO 5 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 

MEIO 6 76.5 20.3 0.0 29.7 33.5 MEIO 6 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 

MEIO 7 95.7 103.5 192.3 313.3 426.8 MEIO 7 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
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CULTURA PURA 

Concentração gerada (mg/L) na fermentação 
RENDIMENTO (mol produto/ mol glicerol 

consumido) 

1,3 PROPANODIOL  1,3 PROPANODIOL  
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 

MEIO 1 2290.

4 

1691.8 4951.9 2588.9 1957.6 MEIO 1 0.18 0.18 0.22 0.18 0.15 
MEIO 2 1440.

0 

1295.1 1269.9 1238.1 1049.9 MEIO 2 0.15 0.13 0.07 0.07 0.06 

MEIO 3 651.0 851.4 885.8 964.9 784.1 MEIO 3 0.06 0.08 0.04 0.05 0.04 

MEIO 4 1854.

2 

2792.3 4719.9 2857.5 4920.2 MEIO 4 0.19 0.27 0.32 0.14 0.27 
MEIO 5 100.0 107.2 288.2 93.1 0.0 MEIO 5 0.03 0.03 0.16 0.03 0.00 

MEIO 6 114.9 58.6 151.9 93.2 0.0 MEIO 6 0.04 0.02 0.04 0.03 0.00 
MEIO 7 1274.

3 

1157.1 977.8 1001.3 1060.8 MEIO 7 0.13 0.11 0.06 0.05 0.06 

PROPIONICO PROPIONICO 
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 
MEIO 1 0.2 0.1 0.9 0.1 0.0 MEIO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 2 0.3 0.4 9.8 9.7 0.0 MEIO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 MEIO 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 MEIO 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MEIO 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 7 0.0 0.0 9.8 0.0 0.1 MEIO 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

METANOL METANOL 
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 
MEIO 1 0.0 74.6 0.0 40.4 0.0 MEIO 1 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

MEIO 2 0.0 0.0 24.2 21.5 1.6 MEIO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 3 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.0 81.9 0.0 7.4 47.8 MEIO 4 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

MEIO 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MEIO 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MEIO 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 7 0.0 0.0 0.0 29.4 1.6 MEIO 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ETANOL ETANOL 
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 

MEIO 1 4219.

2 

1276.0 2210.3 3011.0 2699.6 MEIO 1 0.54 0.22 0.16 0.34 0.35 
MEIO 2 3463.

7 

3437.8 7159.8 6292.7 6818.1 MEIO 2 0.60 0.56 0.69 0.58 0.61 

MEIO 3 3471.

8 

4505.2 8162.0 8245.9 7821.3 MEIO 3 0.56 0.69 0.66 0.70 0.66 
MEIO 4 2959.

3 

2619.2 2628.8 6844.4 4077.2 MEIO 4 0.49 0.42 0.29 0.57 0.37 

MEIO 5 1459.

8 

1336.1 747.0 937.7 980.9 MEIO 5 0.64 0.66 0.64 0.43 0.33 

MEIO 6 639.0 555.3 267.7 609.0 704.4 MEIO 6 0.36 0.30 0.12 0.32 0.22 
MEIO 7 3911.

5 

3550.6 6907.6 8065.3 7178.3 MEIO 7 0.65 0.57 0.75 0.68 0.67 

1- PROPANOL 1- PROPANOL 
MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL MEIOS 15 gL 21 gL 33 Gl 40 gL 55 gL 

MEIO 1 0.0 9.4 0.0 42.4 0.0 MEIO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 2 57.5 34.1 222.7 190.1 137.8 MEIO 2 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 

MEIO 3 46.6 37.2 229.9 179.7 73.5 MEIO 3 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 

MEIO 4 12.5 7.0 12.2 115.6 0.0 MEIO 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
MEIO 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MEIO 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MEIO 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MEIO 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MEIO 7 59.6 48.5 131.4 150.5 87.1 MEIO 7 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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TABELA DE RENDIMENTOS DOS PRODUTOS LÍQUIDOS AO FINAL DO ENSAIO 

PARA CULTURA BIOAUMENTADA E MISTA. 

RENDIMENTOS (mol produto/mol glicerol consumido) 

CULTURA BIOAUMENTADA CULTURA MISTA 

SUCCINICO SUCCINICO 
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.00 0.01 0.01 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

LACTICO LACTICO 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.04 0.10 0.09 MEIO 3 0.01 0.03 0.01 
MEIO 4 0.00 0.01 nan MEIO 4 0.03 0.00 0.00 

FORMICO FORMICO 
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.00 0.00 0.01 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

ACETICO ACETICO 
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.01 0.02 0.01 MEIO 3 0.00 0.01 0.00 
MEIO 4 0.03 0.00 nan MEIO 4 0.03 0.00 0.00 

1,2 PROPANODIOL  1,2 PROPANODIOL  

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.00 0.00 0.00 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

1,3 PROPANODIOL  1,3 PROPANODIOL  
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.10 0.35 0.24 MEIO 3 0.17 0.19 0.12 
MEIO 4 0.26 0.34 nan MEIO 4 0.15 0.26 0.22 

ETANOL ETANOL 
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.19 0.15 0.09 MEIO 3 0.27 0.07 0.05 
MEIO 4 0.28 0.23 nan MEIO 4 0.19 0.25 0.16 

PROPIÔNICO PROPIÔNICO 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.00 0.00 0.00 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

BUTÍRICO BUTÍRICO 
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.00 0.01 0.00 MEIO 3 0.06 0.07 0.06 
MEIO 4 0.05 0.09 nan MEIO 4 0.00 0.06 0.06 

VALÉRICO VALÉRICO 

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.00 0.00 0.00 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 

1- PROPANOL  1- PROPANOL  

MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 
MEIO 3 0.01 0.02 0.01 MEIO 3 0.03 0.01 0.02 
MEIO 4 0.01 0.03 nan MEIO 4 0.01 0.04 0.03 

1-BUTANOL 1-BUTANOL 
MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL MEIOS 15 gL 33 gL 55 gL 

MEIO 3 0.00 0.00 0.00 MEIO 3 0.00 0.00 0.00 
MEIO 4 0.00 0.00 Nan MEIO 4 0.00 0.00 0.00 
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TABELA DE CONCENTRAÇÃO DOS METABÓLITOS LÍQUIDOS AO LONGO DO 

ENSAIO PARA CULTURA BIOAUMENTADA E MISTA. 

CONCENTRAÇÃO (mg/L) METABÓLITOS CULTURA MISTA A 15 g/L DE GLICEROL 

COMPOSTOS 0 hora 24 h Final 
Produzido durante 

o ensaio 

MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 

A.SUCCINICO 151.17 160.39 120.29 0.00 94.98 0.00 0 0 

A. LACTICO 21.71 23.45 22.31 25.49 239.39 512.13 218 489 

GLICEROL 20969.36 17604.94 16577.16 15317.82 3828.29 447.88 0 0 

A. FORMICO 56.80 63.74 47.69 49.86 33.78 62.38 0 0 

A. ACETICO 104.92 104.28 89.21 95.06 77.78 429.89 0 326 

1,2 PROPANODIOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1,3 PROPANODIOL 104.97 83.10 78.22 84.29 2901.59 2445.28 2797 2362 

A. PROPIONICO 13.61 12.98 12.80 13.12 15.00 21.89 1 9 

METANOL 123.85 123.32 119.64 112.29 0.00 235.20 0 112 

A. ISOBUTIRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

ETANOL 16.92 22.75 15.31 11.49 2690.60 1865.34 2674 1843 

A. BUTIRICO 27.37 23.98 10.84 16.22 1214.57 108.94 1187 85 

A. ISOVALERICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1- PROPANOL 0.00 0.00 0.00 0.00 334.08 72.30 334 72 

A. VALERICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1- BUTANOL 0.00 0.00 0.00 0.00 18.38 54.37 18 54 

 
      

  
CONCENTRAÇÃO (mg/L) METABÓLITOS CULTURA MISTA A  33g/L DE GLICEROL 

COMPOSTOS 0 hora 24 h Final 
Produzido durante 

o ensaio 

MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 

A.SUCCINICO 257.83 234.82 166.85 0.00 289.96 0.00 32 0 

A. LACTICO 36.02 38.71 95.02 35.75 600.66 71.03 565 32 

GLICEROL 49455.69 45795.03 43302.20 40246.97 32045.10 10070.33 0 0 

A. FORMICO 78.08 76.62 81.71 73.40 54.35 122.94 0 46 

A. ACETICO 169.02 151.90 140.54 144.34 273.32 189.22 104 37 

1,2 PROPANODIOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1,3 PROPANODIOL 223.00 192.18 192.18 178.65 3910.95 9049.07 3688 8857 

A. PROPIONICO 18.15 16.86 16.49 16.37 14.34 23.87 0 7 

METANOL 165.34 163.77 165.34 152.21 0.00 0.00 0 0 

A. ISOBUTIRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

ETANOL 17.92 17.52 14.51 14.10 809.19 5091.14 791 5074 

A. BUTIRICO 33.90 25.30 74.96 18.55 1536.28 2445.29 1502 2420 

A. ISOVALERICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1- PROPANOL 0.00 0.00 4.21 0.00 190.25 1178.13 190 1178 

A. VALERICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.95 0 10 

1- BUTANOL 0.00 0.00 0.00 0.00 31.81 122.38 32 122 
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CONCENTRAÇÃO (mg/L) METABÓLITOS CULTURA MISTA A 55 g/L DE GLICEROL 

COMPOSTOS 0 hora 24 h Final 
Produzido durante 

o ensaio 

MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 

A.SUCCINICO 360.36 316.64 282.38 0.00 175.86 0.00 0 0 

A. LACTICO 53.89 49.41 64.10 54.17 253.09 78.14 199 29 

GLICEROL 76625.25 69891.13 61648.08 65111.91 56567.75 34451.88 0 0 

A. FORMICO 109.30 101.51 84.30 107.70 63.98 197.12 0 96 

A. ACETICO 236.81 211.72 206.12 216.05 191.26 218.35 0 7 

1,2 PROPANODIOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1,3 PROPANODIOL 348.69 292.90 301.16 286.04 3111.30 8126.51 2763 7834 

A. PROPIONICO 23.08 20.77 21.02 20.65 28.18 38.89 5 18 

METANOL 251.49 248.86 225.22 238.88 0.00 0.00 0 0 

A. ISOBUTIRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

ETANOL 22.95 19.73 24.16 15.71 692.53 3385.52 670 3366 

A. BUTIRICO 33.67 34.13 56.66 43.32 1569.12 2549.16 1535 2515 

A. ISOVALERICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1- PROPANOL 0.00 0.00 0.00 0.00 343.63 802.05 344 802 

A. VALERICO 0.00 0.01 0.00 0.00 8.12 16.00 8 16 

1- BUTANOL 0.00 0.00 0.00 0.00 35.53 24.86 36 25 
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CONCENTRAÇÃO (mg/L) METABÓLITOS CULTURA BIOAUMENTADA A 15 g/L DE GLICEROL 

COMPOSTOS 
0 hora 24 h Final 

Produzido durante 

o ensaio 

MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 

SUCCINICO 153.22 94.10 99.84 0.00 78.94 0.00 0 0 

LACTICO 24.86 41.61 59.57 321.40 772.55 62.46 748 21 

GLICEROL 17997.09 16296.06 15135.39 12670.13 1272.18 71.78 0 0 

FORMICO 42.50 48.70 132.26 242.43 45.78 38.83 3 0 

ACETICO 91.50 93.35 222.37 166.90 210.25 422.66 119 329 

1,2 PROPANODIOL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1,3 PROPANODIOL  84.59 78.72 313.49 658.73 1618.48 4016.16 1534 3937 

PROPIONICO 12.72 12.61 12.62 10.81 14.93 27.61 2 15 

METANOL 111.76 86.03 0.00 0.00 162.19 0.00 50 0 

AC. ISOBUTIRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

ETANOL 16.52 28.38 136.59 309.97 1816.47 2545.78 1800 2517 

AC. BUTIRICO  6.42 17.70 24.31 260.01 63.45 931.67 57 914 

AC. ISOVALERICO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1- PROPANOL  0.00 0.00 0.91 47.98 61.19 108.43 61 108 

AC. VALERICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1- BUTANOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

         
CONCENTRAÇÃO (mg/L) METABÓLITOS CULTURA BIOAUMENTADA A 33 g/L DE GLICEROL 

COMPOSTOS 
0 hora 24 h Final 

Produzido durante 

o ensaio 

MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 

SUCCINICO 275.74 130.59 275.41 0.00 587.37 0.00 312 0 

LACTICO 38.54 84.85 448.31 749.26 1834.55 279.42 1796 195 

GLICEROL 41072.06 41275.93 38782.97 32169.96 28108.53 18536.53 0 0 

FORMICO 68.73 56.33 207.41 309.20 106.42 83.24 38 27 

ACETICO 162.37 135.84 565.86 357.09 368.94 200.09 207 64 

1,2 PROPANODIOL  0.00 0.00 0.00 0.00 49.09 0.00 49 0 

1,3 PROPANODIOL  196.65 183.23 2577.63 1872.53 5283.26 7883.09 5087 7700 

PROPIONICO 17.07 16.06 15.34 12.76 11.85 51.40 0 35 

METANOL 159.56 187.40 0.00 184.25 0.00 0.00 0 0 

AC. ISOBUTIRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

ETANOL 27.38 45.28 494.01 513.12 1372.97 3224.01 1346 3179 

AC. BUTIRICO  41.32 11.52 34.18 540.52 263.90 2409.43 223 2398 

AC. ISOVALERICO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1- PROPANOL  0.00 0.91 84.64 113.47 175.14 544.61 175 544 

AC. VALERICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

1- BUTANOL 0.00 0.00 0.00 14.46 0.00 70.61 0 71 
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CONCENTRAÇÃO (mg/L) METABÓLITOS CULTURA BIOAUMENTADA A 55g/L DE GLICEROL 

COMPOSTOS 
0 hora 24 h Final 

Produzido durante 

o ensaio 

MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 MEIO 3 MEIO 4 

SUCCINICO 364.12 163.66 415.92 0.00 844.11 nan 480 nan 

LACTICO 59.65 103.45 836.40 1286.92 2168.60 nan 2109 nan 

GLICEROL 66796.36 55857.26 56590.78 53896.84 51184.22 nan 0 nan 

FORMICO 75.51 84.07 124.97 354.30 182.70 nan 107 nan 

ACETICO 218.28 177.38 654.53 363.67 431.28 nan 213 nan 

1,2 PROPANODIOL  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan 0 nan 

1,3 PROPANODIOL  297.38 225.19 4294.97 3218.19 4904.11 nan 4607 nan 

PROPIONICO 20.88 17.85 17.60 14.70 14.70 nan 0 nan 

METANOL 247.28 213.67 0.00 0.00 0.00 nan 0 nan 

AC. ISOBUTIRICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan 0 nan 

ETANOL 37.43 29.19 616.10 702.79 1112.70 nan 1075 nan 

AC. BUTIRICO  20.01 28.24 16.92 871.99 22.28 nan 2 nan 

AC. ISOVALERICO  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan 0 nan 

1- PROPANOL  0.00 0.00 128.41 181.57 183.48 nan 183 nan 

AC. VALERICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan 0 nan 

1- BUTANOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan 0 nan 

 

 


