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Introdução

Utilizadas em meio de
cultivo de

Madeira1
obtém-se

Mandioca2

hidrolisados
lignocelulósicos

fontes
de carbono
fermentescíveis

ricos em

Cana de açúcar
melaço de cana

obtém-se também

2,3-butanodiol
(2,3-BDO)

produtora
de

Klebsiella
oxytoca

Composto biodegradável com alto
poder calorífico. Utilizado na
indústria de plásticos, alimentos e
combustíveis.

Enterobactéria
anaeróbia
facultativa.

Avaliar o crescimento celular, o consumo de substratos e a formação de 2,3-BDO por Klebsiella oxytoca ATCC 8724

Objetivo

em regime descontínuo alimentado simulando as concentrações de fonte de carbono presentes na fração
rica em pentoses de hidrolisados lignocelulósicos suplementados com melaço.

Material e Métodos
1

Propagação de Klebsiella
oxytoca ATCC 8724 em
ágar nutriente (37ºC, 24h)

3

2

Inóculo em frascos
(37ºC, 300 rpm, 12h)

2,9 L simulando os hidrolisados lignocelulósicos
(65 g/L de xilose e 10 g/L de glicose)4

Ensaio em
biorreator
contendo meio
mineral3;
ph 5,5; 37ºC;
fluxo de ar
2 L/min;
700 rpm

1,1 L, dividido em três alimentações, simulando
os melaço de cana (478 g/L de sacarose, 40
g/L de glicose e 85 g/L de frutose)

Métodos analíticos
•

•

Concentração celular: turbidimetria e gravimetria
• Concentração de açúcares: cromatografia em fase líquida
Concentração dos produtos da fermentação: cromatografia em fase líquida

0

10

20

30

40

50

60

100

Oxigênio Dissolvido (%); P t (g/L)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Concentração de substratos (%)

Concentração de substratos (g/L)

Resultados
80
60
40
20
0
0

tempo (h)

10

20

30

40

50

60

100
80
60
40
20
0
0

tempo (h)

Consumo de substratos glicose + xilose + frutose +
sacarose em função do tempo em cultivos de Klebsiella
oxytoca conduzidos em biorreator de bancada.
(■) glicose ; (●) xilose; (▲) sacarose

Resultados gerais do ensaio em batelada
alimentada com K. oxytoca em biorreator
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Consumo em percentual dos substratos glicose + xilose
em função do tempo em cultivos de Klebsiella oxytoca
conduzidos em biorreator de bancada.
(■) glicose ; (●) xilose

Oxigênio dissolvido e formação de 2,3-butanodiol em
função do tempo em cultivos de Klebsiella oxytoca
conduzidos em biorreator de bancada.
(■) oxigênio dissolvido ; (●) 2,3-butanodiol.

Tempo (h)

2,3-butanodiol (g/L)

Rendimento (%)

Concentração celular (g/L)

48

74,6

66

12,6

Na fase inicial, em presença de xilose e glicose, observou-se a ocorrência de diauxia, com consumo preferencial de glicose.

Conclusões

Os resultados indicaram a viabilidade técnica do uso de hidrolisados lignocelulósicos e do melaço da cana-de-açúcar como
fontes de carboidratos para a produção de 2,3-butanodiol por Klebsiella oxytoca.
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