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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
2,3BUTANODIOL

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Crescimento celular e concentração de glicerol em cultivos com e sem a adição de acetato
de sódio (6,0 ou 12,0 g/L)

98% de
pureza

Três isômeros
Potencializador de
octanagem para
combustíveis, dentre
outras aplicações

• Cultivos com adição
de 6 e 12 g/L de
acetato indicam
inibição por
substrato; não houve
consumo total do
glicerol nestas
simulações.

Paenibacillus
polymyxa

(1)

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

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

Subproduto da indústria
de biodiesel

Fonte de carbono altamente
assimilável (6)

Concentração de etanol em
quantidades superiores a de 2,3butanodiol em meio com glicerol
em cultivo de P. polymyxa

* Condução de dois
experimentos
posteriores:
etanol (4,8 g/L); acetato
de sódio (3,2 g/L)

Agente anticongelante em função de
por seu baixo ponto de congelamento
(-60°C) (3)

Adição de acetato de sódio e etanol é
uma alternativa para aumentar o
rendimento de 2,3-BDO e minimizar a
formação de subprodutos (etanol e
ácido acético) (2) (5)

Principais resultados dos cultivos com e sem a adição de acetato e etanol
sem adição de
acetato ou
etanol

com adição de
acetato
(3,2 g/L)

com adição de
etanol
(4,8 g/L)

39,3

39,6

38,9

25

27.5

32.5

Biomassa (g/L)

6,50

5,73

5,21

Velocidade média de consumo
de substrato (g/L)

1,57

1,44

1,20

R,R-2,3-BDO (g/L)

1,16

0,68

2,51

Acetoína (g/L)

5,25

8,22

5,48

Ácido acético (g/L)

3,52

2,77

3,63

Etanol (g/L)

6,86

3,70

2,89

Fator de conversão de glicerol
em 2,3-BDO e acetoína (g/g)

0,16

0,22

0,20

Parâmetros

OBJETIVO: estudar os efeitos da adição de acetato de sódio ou etanol
sobre a produção de 2,3-BDO em cultivos de P. polymyxa ATCC 842

Glicerol consumido (g/L)
Tempo (h)

EXPERIMENTAL
Frascos agitados
• 100 mL de meio de cultivo
(extrato de levedura e sais
minerais) (4)
• 40 g/L de glicerol
0,2
unidades de
DO

• Ao final dos ensaios, observou-se o acúmulo de etanol e ácido acético mesmo
com a adição de acetato de sódio e etanol. Entretanto, o rendimento alcançado
indica a melhor conversão de substrato em produtos de interesse.
• Foram obtidos resultados de 8,9 e 7,99 g/L de 2,3-BD e acetoína nos ensaios
com adição de acetato (12% superior à condição s/ adição) e etanol (8%
superior à condição s/adição), respectivamente.

• Agitação recíproca
• 250 rpm
• 37°C
Coletas periódicas de amostras para avaliação do crescimento microbiano, consumo de
substrato e formação de produtos

CONCLUSÕES

Condições experimentais (adição de acetato e etanol)

Branco
Sem adição
de acetato
de sódio ou
etanol

Acetato
de sódio
3,2 g/L
6,0 g/L
12,0 g/L

Etanol

Os resultados são de grande importância no desenvolvimento do projeto,
especialmente se associados ao acompanhamento das condições operacionais de
processo. O uso do acetato de sódio e etanol mostrou-se como estratégia potencial
de inibição da via de formação de etanol e, consequentemente, para acentuar o
acúmulo de 2,3-BDO.

4,8 g/L
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