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INTRODUÇÃO / OBJETIVO

EXPERIMENTAL

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Levo-BDO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

2,3-butanodiol 

Baixo ponto de congelamento

Utilizado na química fina 

Objetivo: avaliar diferentes condições de aeração no crescimento de 

Paenibacillus polymyxa e na produção de 2,3-BDO e acetoína.

Suprimento de oxigênio influencia o crescimento 

microbiano e a formação de produtos
98% de 

pureza

Paenibacillus

polymyxa

Biorreator de bancada 

Meio de cultivo

40 g/L de glicose

extrato de levedura

sais minerais

Volume útil de 4 L

Condições de aeração 

0,4; 0,8 e 2,0 L/min

Métodos 

analíticos

Concentração celular: determinada por 

turbidimetria e gravimetria

Concentração de glicose e produtos da 

fermentação: cromatografia em fase líquida de alto 

desempenho.

Os resultados indicam que a condição de oxigenação

imposta no meio de cultivo de P. polymyxa deve ser

monitorada tendo em vista a influência em termos de

crescimento celular e formação de produtos.

A menor condição de aeração testada (0,4 L/min) no cultivo

levou à obtenção de maior conversão de substrato em produtos, em

especial, à formação do isômero levo.

Por outro lado, na condição de maior aeração (2,0L/min), a

reação foi direcionada para o crescimento de P. polymyxa.

Crescimento de 

Paenibacillus

polymyxa em função 

do tempo nas 

diferentes condições 

de aeração

Formação de 

produtos do 

metabolismo de 

Paenibacillus

polymyxa em função 

das diferentes 

condições de aeração
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(2R, 3R)-(-)-2,3-butanodiol

Levorrotatório

meso-2,3-butanodiol

Opticamente inativo

(2S, 3S)-(+)-2,3-butanodiol

Dextrorrotatório
(2R,3R)-(-)-2,3-butanodiol

Levorrotatório (3)

- Anaeróbia facultativa

- Gram variável

- Formadora de endósporos
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37°C
pH 5,5

750 rpm

Inóculo: 1 unidade D.O. 


