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O  biodiesel  é  um  combustível  obtido  a  partir  de  fontes  renováveis,  o  que  contribui  para  a  redução  da
poluição  e  preservação  do  meio  ambiente.  Na  produção  deste  biocombustível  é  gerado  cerca  de  10  %
(v/v)  de  glicerol  residual,  um  composto  orgânico  que  contém  impurezas  e  baixo  valor  comercial.
Entretanto, este glicerol pode ser utilizado como matéria-prima para a obtenção de produtos de interesse
industrial,  como  o  2,3-butanodiol  (2,3-BDO)  via  processos  fermentativos.  Neste  trabalho,  utilizou-se  a
bactéria anaeróbia facultativa Klebsiella oxytoca ATCC 8724 visando à obtenção de 2,3-BDO a partir de
glicerol em regime descontínuo alimentado. Os meios de cultivo foram formulados com glicerol comercial
e  residual  e  suplementados  com  solução  mineral  descrita  por  Pirt  &  Callow  (1958).  Os  ensaios  foram
realizados em regime descontínuo alimentado, em biorreator de bancada, a 37°C, 700 rpm, 0,5 vvm, pH
5,5. Os meios formulados com glicerol comercial foram utilizados como controle. A concentração inicial de
substrato  (S0)  foi  de  80  g/L  e  concentração  final  equivalente  a  240  g/L.  Amostras  periódicas  foram
coletadas  para  avaliaçãoda  biomassa,  consumo  de  substrato  e  formação  de  produto.  Como  resultados
para os testes com o uso de glicerol comercial, foram atingidos valores de 0,020 e 0,399 g/g para o fator
de conversão de substrato em células (YX/S) e de substrato em produto (YP/S), em 61,5 h de cultivo. Com
glicerol residual, os valores atingidos para YX/S e YP/S foram de 0,036 e 0,314 g/g, em um tempo total de
processo de 71,5 h. As concentrações celulares finais e máxima velocidade específica de crescimento (μx,
m) em meio com glicerol comercial foram de 4,6 g/L e 0,57 h-1, enquanto em meio com glicerol residual
foram  de  7,0  g/L  e  0,52  h-1.  Quanto  à  concentração  de  2,3-BDO,  foram  alcançados  90  e  60  g/L,  com
rendimento em produto de 82 e  64 % para glicerol  comercial  e  residual,  respectivamente.  Ao final  dos
cultivos, valores residuais de substrato foram quantificados em cerca de 8 e 33 g/L para glicerol comercial
e residual. Quanto ao consumo de substrato, foram determinados valores de 225 e 192 g/L para glicerol
comercial  e  residual.  Os  resultados  apontam  para  a  viabilidade  da  utilização  do  glicerol  residual  como
substrato para a produção de 2,3-BDO por K. oxytoca, entretanto, mais pesquisas são necessárias para a
otimização  de  condições  operacionais  e  de  meios  de  cultivo  visando  a  obtenção  de  alto  rendimento  e
produtividade em 2,3-BDO.

Palavras-chave: processos fermentativos, glicerol residual, Klebsiella oxytoca, 2,3-butanodiol

Apoio: UCS, FAPERGS, PETROBRAS


