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No Brasil o aumento da produção de biodiesel contribui para a geração de volumes crescentes de glicerol
residual. Entretanto, este subproduto pode ser biologicamente convertido em 2,3-butanodiol (2,3-BDO), o
qual  possui  potencialidade  de  uso  como  intermediário  químico,  principalmente  em  substituição  aos
derivados do petróleo. Microrganismos anaeróbios facultativos são capazes de produzir 2,3-BDO a partir
de  compostos  orgânicos,  com  destaque  para  bactérias  do  gênero  Enterobacter.  Neste  contexto,  o
presente estudo visa à  produção de 2,3-BDO pela bactéria  Enterobacter aerogenes  ATCC 13048,  em
meios de cultivo contendo glicerol comercial e residual. Os inóculos para os ensaios em biorreator foram
preparados em agitador de bancada, utilizando-se frascos Erlenmeyer contendo 80 mL de meio mineral
suplementado  com  20  g/L  de  glicerol  comercial.  E.  aerogenes  foi  submetida  aos  ensaios  em  regime
descontínuo  alimentado  em  biorreator  de  agitação  mecânica,  a  37°C,  pH  5,5,  700  rpm  e  0,5  vvm.  A
concentração  inicial  de  substrato  (S0)  foi  80  g/L.  No  cultivo  conduzido  com  glicerol  comercial  foram
realizadas 4 alimentações, com tempo total de processo de 61,25 h. Com a utilização de glicerol residual,
o  perfil  de  cultivo  foi  diferente,  sendo  realizadas  2  alimentações  em um período  de  53  h.  As  máximas
velocidades específicas de crescimento (μx,m) determinadas foram 0,76 e 0,54 h-1, e a concentração final
de biomassa celular foi 5,6 g/L e 5,2 g/L para glicerol comercial e residual, respectivamente. Os fatores de
conversão de substrato em células (YX/S) e de substrato em produto (YP/S) foram 0,027 e 0,375 g/g para
glicerol  comercial  e  0,037e  0,328  g/g  para  glicerol  residual.  Ao  final  dos  cultivos,  valores  residuais  e
concentração final equivalente de substrato consumido foram quantificados em 15,6 e 36,7 g/L e em 208
e 137 g/L, respectivamente, nos cultivos contendo glicerol comercial e residual. A concentração final de 2,
3-BDO  e  os  rendimentos  atingidos  foram  78  e  45  g/L  e  76  e  67%  para  glicerol  comercial  e   residual,
respectivamente.  Embora  os  resultados  obtidos  para  glicerol  residual  tenham  sido  inferiores,  foi
demonstrada  a  aplicabilidade  do  uso  deste  subproduto  como  fonte  de  carbono  para  obtenção  de
bioprodutos  com  potencial  aplicação  industrial.  Adicionalmente,  torna-se  necessária  a  investigação  de
outros  fatores  que  podem  interferir  na  questão  de  consumo  do  glicerol  proveniente  da  indústria  do
biodiesel por E. aerogenes.
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