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RESUMO 

Processos biotecnológicos para aplicação de vinhaça no conceito de biorrefinaria 

para o setor sucroenergético 

Economicamente, os elevados volumes de vinhaça tem se tornado onerosos para 
algumas usinas e, em certo nível, expandir a produção de etanol implica em encontrar soluções 
para a vinhaça. Neste estudo, o objetivo foi avaliar a aplicação da vinhaça como componente dos 
meios de cultivo para processos biotecnológicos de produção de L-treonina por E. coli THR14 
utilizando glicose como fonte de carbono; e produção de PHB pelas linhagens: a halofílica 
Halomonas sp. HG03, com sacarose como fonte de carbono; e R. eutropha L359PCJ, que utilizou o 
glicerol da vinhaça como fonte de carbono. As linhagens foram avaliadas em cultivos em frascos 
agitados com diluições volumétricas de meio mineral em vinhaça. E. coli THR14 foi cultivada em 
25% a 75% (v v-1) de vinhaça in natura. Tratamentos controle e à base de vinhaça tiveram fator de 
conversão de substrato em biomassa (YX/S) de 0,44 a 0,53 g gGLICOSE

-1. As concentrações de 
biomassa e L-treonina não apresentaram diferença estatística entre o tratamento controle e meios 
com até 50% (v v-1) de vinhaça. No cultivo de Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ, meios 
de cultivo à base de vinhaça in natura e concentrada (ambas a 50% e 75% v v-1) tiveram efeito 
positivo sobre o crescimento celular e maiores concentrações de vinhaça no meio de cultivo 
favoreceram o crescimento celular em detrimento do acúmulo de PHB. Nos meios à base de 
vinhaça, Halomonas sp. HG03 atingiu teores de PHB de 19,6 – 75,2% e R. eutropha L359PCJ, de 
48,4 – 68,5% e, com 50% (v v-1) de vinhaça concentrada, estas linhagens tiveram síntese de PHB 

com fatores de conversão de substrato em produto (YP/S), respectivamente, de 0,23  0,02 g 

gSACAROSE
-1 e 0,34  0,03 g gGLICEROL

-1. As linhagens produtoras de PHB foram em seguida 
cultivadas em biorreator em bateladas sucessivas com meios de cultivo à base de vinhaça 
concentrada (50% v v-1). R. eutropha L359PCJ atingiu teor de PHB de 66,3%, concentrações de 
biomassa residual (MSCr) = 9,4 g L-1 e PHB = 18,6 g L-1, com YX/S = 0,16 g gGLICEROL

-1, YP/S = 
0,32 g gGLICEROL

-1 e produtividade de PHB de 0,25 g Lh-1. Halomonas sp. HG03 obteve resultados 
de teor de PHB de 45,7%, MSCr = 9,8 g L-1, PHB = 8,3 g L-1, YX/S = 0,18 g gSACAROSE

-1, YP/S = 
0,16 g gSACAROSE

-1 e produtividade de PHB de 0,12 g Lh-1. Finalmente, o bioprocesso empregando 
a vinhaça para produção de PHB por R. eutropha L359PCJ foi analisado no “software” SuperPro 
Designer quanto à redução de custos. Obteve-se que 40,8% dos custos totais de produção foram 
associados a matérias-primas. O uso da vinhaça como fonte parcial da fonte de carbono e demais 
nutrientes de meio de cultivo significou uma redução de 13,1% destes custos de produção. O uso 
de meios de cultivo à base de vinhaça concentrada associado a melhorias de processo para 
produtividade de produto e maiores densidades celulares simulou processos com custos de 
produção unitária de US$ 3,57 – 5,37/kgPHB e tempos de “payback” de 2,5 – 4,4 anos. 

Palavras-chave: Vinhaça concentrada, Bioprocessos, L-treonina, Poli(3-hidroxibutirato), 
Escherichia coli, Halomonas sp., Ralstonia eutropha, SuperPro Designer 

  



9 
 

ABSTRACT 

Biotechnological processes for vinasse application into the biorefinery concept for the 

sucroenergetic sector 

Vinasse has become an economical burden for many mills, and at some level expanding 
ethanol production has become linked to finding solutions for vinasse destination. In this study, 
the aim was to evaluate concentrated and in natura vinasse as components of culture media for 
biotechnological processes. Different bacteria and processes were assessed: L-threonine 
production by E. coli THR14, with glucose as carbon source; PHB production by halophilic strain 
Halomonas sp. HG03, with sucrose as carbon source; and PHB biosynthesis by R. eutropha 
L359PCJ by using glycerol from vinasse as carbon source. All strains were evaluated in shake 
flasks cultivations with vinasse-based culture media. E. coli THR14 was cultivated in mineral 
medium with volumetric dilutions of in natura vinasse (25% to 75%). Control and vinasse-based 
treatments had biomass yield from substrate (YX/S) between 0.44 and 0.53 g gGLUCOSE

-1. Biomass 
and L-threonine concentrations had no statistical difference between control treatment and 
vinasse-based treatments with up to 50% (v v-1) vinasse. In Halomonas sp. HG03 and R. eutropha 
L359PCJ cultivations, vinasse-based culture media with both in natura (50% and 75% v v-1) and 
concentrated (50% and 75% v v-1) vinasses had positive effect on cellular growth and higher 
vinasse concentrations resulted in higher cellular growth rather than PHB accumulation. In 
vinasse-based culture media, Halomonas sp. HG03 had PHB content between 19.6 – 75.2% and R. 
eutropha L359PCJ, between 48.4 – 68.5%, and in culture media with 50% (v v-1) of concentrated 
vinasse these strains had, respectively, PHB biosynthesis with product yield from substrate (YP/S) 

of 0.23  0.02 g gSUCROSE
-1 and 0.34  0.03 g gGLYCEROL

-1. The PHB-producing strains were further 
cultivated in bioreactors in consecutive batches mode with concentrated vinasse-based culture 
media (50% v v-1). R. eutropha L359PCJ had PHB content of 66.3% and concentrations of residual 
cell dry weight (rCDW) of 9.4 g L-1 and PHB = 18.6 g L-1, with YX/S = 0.16 g gGLYCEROL

-1, YP/S = 
0.32 g gGLYCEROL

-1 and PHB produtivity of 0.25 g Lh-1. Halomonas sp. HG03 had PHB content of 
45.7%, rCDW = 9.8 g L-1, PHB = 8.3 g L-1 and YX/S = 0.18 g gSUCROSE

-1, YP/S = 0.16 g gSUCROSE
-1 

and PHB productivity of 0.12 g Lh-1. Finally, cost reductions in the bioprocess of PHB 
production by R. eutropha L359PCJ with concentrated-vinasse as a component of culture medium 
were evaluated by using SuperPro Designer software. Results showed that 40.8% of total 
production costs were related to raw materials. By using vinasse as a partial source of glycerol and 
other nutrients for PHB production by R. eutropha L359PCJ the total production costs became 
13.1% lower. Simulated processes that used concentrated vinasse-based media combined with 
improvements of PHB productivity and higher cellular densities had unit production costs that 
ranged from US$ 3.57 – 5.37/kgPHB and 2.5 – 4.4 years of payback time. 

Keywords: Concentrated vinasse, Bioprocesses, L-threonine, Poly(3-hydroxybutyrate), 
Escherichia coli, Halomonas sp., Ralstonia eutropha, SuperPro Designer 
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1. INTRODUÇÃO 

Sustentabilidade é um conceito baseado em três pilares: ambiental, econômico e social que defendem, 

respectivamente, a proteção e integridade de sistemas naturais, de modo a garanti-los a gerações futuras; o 

crescimento econômico a longo prazo, sem prejuízo de recursos ambientais e sociais; e a gestão dos impactos de 

negócios, ambiente, economia e tecnologia sobre a sociedade (Ghobakhloo, 2020). 

Os aspectos econômicos e ambientais são de interesse imediato aos processos biotecnológicos. O Acordo 

de Paris da “Climate Change Conference” (COP21) em 2015 incluiu diversos países em compromissos que 

demandam medidas estratégicas para redução nas emissões de carbono. O compromisso brasileiro declarado através 

das Contribuições Nacionalmente Determinadas almejou para 2030 uma redução de 43% dos níveis de emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) relativos àqueles de 2005 (BRASIL, 2016). 

Cerca de 40% das emissões globais de gases de efeito estufa estão relacionadas às atividades industriais. A 

sustentabilidade econômica nas indústrias vai, portanto, de encontro a processos que favoreçam cadeias produtivas 

com emissões mínimas de carbono. E o advento da quarta revolução industrial, ou “Indústria 4.0”, implica na 

otimização de: fluxos de materiais, uso das unidades produtivas, de recursos, redução de resíduos e capacidade de 

produção. A Indústria 4.0 valoriza estratégias que permitam um futuro de carbono neutro (Ghobakhloo, 2020; 

Haseeb et al., 2019). 

As biorrefinarias são estratégias fundamentais na Indústria 4.0. Elas podem ser uma solução importante e 

otimizada para explorar terras, biomassas, energia e água de maneira sustentável, gerar valor através de bioprodutos e 

bioenergia, reduzindo emissões de carbono pela logística inteligente de materiais (Grzelak, 2015; Julio et al., 2017; 

Vera et al., 2020).  

Para o Brasil, comprometer-se com o Acordo de Paris significa investir fortemente nas cadeias produtivas 

dos setores com maior representação na economia brasileira, tais como a agroindústria. O Setor Sucroenergético é 

uma cadeia produtiva que movimenta um valor bruto de mais de US$ 100 bilhões e desde 2012 tem sido responsável 

por cerca de 10% do PIB gerado pelo agronegócio. Em termos gerais, as atividades do Setor Sucroenergético 

representam aproximadamente 2% do PIB brasileiro (UNICA, 2019). E para este setor, ir de encontro às implicações 

da Indústria 4.0 significa utilizar lavouras, cana-de-açúcar, água e energia em fluxos que minimizem perdas de 

recursos, maximizando o uso da unidade produtiva e atingindo capacidade ótima de produção. Em suma, a 

ampliação do conceito de biorrefinaria no setor sucroenergético brasileiro permitiria a diversificação de produtos, 

com logística de materiais mais inteligente e, consequentemente, processos mais limpos e competitivos. 

Neste estudo, foi proposta a integração entre os sistemas de produção de etanol e outros bioprodutos 

através do uso da vinhaça como constituinte do meio de cultivo em processos biotecnológicos. Devido às 

características do Setor Sucroenergético, pode-se dizer que suas atividades são compatíveis com processos de larga 

escala, robustos e de mercados globais. Diversas “biocommodities” são resultados de processos que se enquadram 

nestas características. Neste estudo, os bioprocessos de interesse foram a produção de aminoácidos para nutrição 

animal, um mercado global historicamente bem consolidado e de receitas globais importantes; e produção de 

polihidroxialcanoatos (PHAs), precursores de bioplásticos, um mercado global emergente, mas também alvo de 

diversas políticas de incentivo para cadeias produtivas e para os mercados consumidores, o que traz uma significativa 

atratividade para investimentos.  

O Brasil é um dos principais mercados de aminoácidos para a nutrição animal. Entre 2017/2018, o Brasil 

foi, mundialmente, o segundo maior produtor de bovinos e de aves, e quarto maior produtor de suínos (FAO, 2020). 
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Isto faz do Brasil um dos principais consumidores de aminoácidos no mundo e atrai a atenção para estudos de 

processos biotecnológicos para uma produção nacional, mais barata e competitiva destes produtos tão importantes 

na balança comercial brasileira. 

O mercado global de PHAs apresenta “players” em relativamente poucas localidades no mundo e ainda 

existem mercados importantes a serem atingidos. A longo prazo, os bioplásticos tem um potencial enorme frente aos 

produtos derivados de petróleo (Market and Markets, 2021;  Sreedevi et al., 2014). 

A vinhaça, por sua vez, se torna um objeto de estudo muito interessante em vários aspectos: (i) técnicos, 

ao ser um material com potencial para aplicações muito variadas; (ii) ambientais, dado que o uso excessivo da 

vinhaça na fertirrigação de lavouras de cana-de-açúcar tem sido associado a riscos de salinização do solo, 

contaminação de lençóis freáticos, toxicidade ambiental e emissão de GEE; e (iii) econômicos, pois a gestão da 

vinhaça tem se tornado onerosa a várias usinas devido a sua geração em volumes enormes, demanda por materiais 

especializados para evitar corrosão de equipamentos e custos com transporte destes volumes tão elevados, algumas 

vezes, a longas distâncias (Cassman et al., 2018; Christofoletti et al., 2013; Cortez et al., 2014; Moraes et al., 2015; 

Oliveira et al., 2015; Santos et al., 2012; Silva et al., 2007; Soto et al., 2015). 

O Brasil é o segundo produtor mundial em volume de etanol, mas o principal a produzi-lo a partir da 

cana-de-açúcar, portanto, pode-se dizer que é o maior produtor de vinhaça (Salles-Filho et al., 2017). Porém, apenas 

o Estado de São Paulo possui uma regulamentação como a Norma P 4.231 da Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), de dezembro de 2006. Essa norma utiliza o potássio como indicador para limitar a aplicação 

da vinhaça em volume por área nas lavouras de cana-de-açúcar com objetivo de minimizar riscos de salinização do 

solo. Como os volumes produzidos de vinhaça são muito elevados, muitas usinas se veem obrigadas a atingir áreas 

mais distantes para aplicar vinhaça ou encontrar uma alternativa mais eficiente para seu destino. Ainda, esta norma 

não considera outros compostos como nitratos e fontes de carbono que podem favorecer emissões de GEE 

(Cassman et al., 2018; Oliveira et al., 2015). 

A proposta deste projeto, por sua vez, não foi apenas apresentar o uso da vinhaça como constituinte de 

meio de cultivo para crescimento de bactérias produtoras de aminoácidos e polihidroxialcanoatos. A vinhaça é um 

grande desafio no Setor Sucroenergético: seu destino, custos atrelados a sua gestão e procura por soluções que, 

comumente, buscam retirá-la das dependências industriais. Sabe-se, ainda, que existem usinas que adicionam água de 

lavagem à vinhaça, o que é uma prática que reflete a visão de que a vinhaça é um material a ser descartado (Cortez et 

al., 2014).  

Recentemente, expandir a produção de etanol nas usinas tem convergido cada vez mais com soluções 

para os volumes de vinhaça. Tecnologias como a digestão anaeróbia para produção de biometano tem ganhado 

destaque em algumas destilarias e são estratégias fundamentais para o setor sucroenergético. Contudo, salienta-se, a 

vinhaça é um material gerado em volumes enormes e isso exige soluções variadas.  

O processo de etanol de primeira geração, que utiliza caldo ou melaço de cana-de-açúcar como fonte de 

carbono, pode gerar até 15 L de vinhaça para cada litro de etanol (Cortez et al., 2014). Para a emergente tecnologia 

do etanol de segunda geração na indústria brasileira ainda não se tem essa razão de geração de vinhaça, porém 

especula-se que volumes ainda mais elevados podem ser gerados. O uso do bagaço da cana nesta tecnologia exige 

pré-tratamentos físico-químicos e enzimáticos para a obtenção de açúcares fermentescíveis. Por consequência, além 

da composição do mosto em pentoses e hexoses, produtos secundários também são gerados pela hidrólise do 

material lignocelulósico. É possível que sejam necessários mostos de fermentação relativamente mais diluídos para 
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evitar inibição por esses produtos secundários sobre os microorganismos fermentadores, o que resultaria em 

volumes de vinhaça ainda mais elevados do que o processo de primeira (Jardine et al., 2009). 

Fica evidente a necessidade de se implantar diversas tecnologias para processar os volumes de vinhaça 

gerados no Brasil. Portanto, aplicar a vinhaça como insumo em um processo que gera produtos de importância para 

os mercados brasileiro e internacional é uma proposta que busca evidenciar que a vinhaça não precisa ser um resíduo 

problemático a ser descartado, mas sim um coproduto da produção de etanol. Deste modo, a vinhaça se torna uma 

oportunidade para o setor sucroenergético se expandir como biorrefinaria, diversificar seus produtos 

estrategicamente e baratear custos operacionais de maneira sustentável. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. O Setor Sucroenergético brasileiro e a vinhaça de cana-de-açúcar 

O Setor Sucroenergético tem uma importante participação histórica na economia brasileira e até os dias 

atuais permanece como um dos principais atores na geração de renda e movimentação eocnômica do país. Como 

consequência disso, o setor está envolvido em diversas políticas públicas do Brasil, diretrizes estratégicas de 

desenvolvimento e recebe grande atenção nacional e internacional sobre a sustentabilidade de suas atividades 

produtivas. 

As atividades do setor sucroenergético tem uma participação muito importante na economia brasileira, 

com cerca de 2% do PIB total do país e 10% do PIB do agronegócio brasileiro (UNICA, 2019). Na participação 

internacional, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol, com uma produção de 27 bilhões de litros na safra de 

2017/2018 (UNICA, 2018), atrás apenas dos Estados Unidos, com uma produção de 60 bilhões de litros em 2017 

(EIA, 2019). Os dois países representam juntos cerca de 85% da oferta mundial de etanol (Salles-Filho et al., 2017) e, 

num cenário de crescente demanda por biocombustíveis, o Brasil tem concentrado esforços para ampliar sua 

participação no mercado global. Alguns exemplos de ações para esse objetivo são as expansões dos processos de 

etanol a partir de milho no Centro-Oeste brasileiro e do etanol de segunda geração (Carpio & Simone de Souza, 

2017; Eckert et al., 2018). 

Nacionalmente, políticas públicas através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA); Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo; Secretaria de Agricultura e Abastecimento; em 

parceria com a União da Indústria da Cana-de-açúcar (UNICA) e com incentivos de financiamento com o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES), o Setor Sucroenergético é ora o principal alvo, ora um dos mais relevantes 

em regulamentações e diretrizes que visam ao aumento de produção e desenvolvimento do setor vinculados à 

sustentabilidade econômica, ambiental e social de suas atividades. Tais políticas públicas abrangem: o uso de terras 

cultiváveis, de modo a promover a produção em áreas não vulneráveis em termos de equilíbrio ecológico, áreas para 

produção de alimentos e de terras indígenas; apoio a novas tecnologias derivadas do uso da cana-de-açúcar, como o 

processo de etanol de segunda geração e novos produtos; uso otimizado de recursos, com diminuição na geração de 

resíduos para preservação de recursos hídricos, do solo e redução das emissões de poluentes atmosféricos resultantes 

das cadeias produtivas a partir da cana-de-açúcar (Duarte & Malheiros, 2015). 

Internacionalmente, o Protocolo de Kyoto é um importante agente sobre as estratégias que envolvem o 

Setor Sucroenergético brasileiro. Um dos mecanismos estabelecidos para que se atinja a redução de emissões de 

GEE é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do qual o Brasil pode se beneficiar fortemente em termos 

financeiros e de desenvolvimento tecnológico. O Brasil possui grandes atrativos para a comercialização internacional 

de créditos de carbono através das atividades do Setor Sucroenergético, e planos nacionais do MAPA incentivam 

atividades para essa finalidade (Duarte & Malheiros, 2015; Araújo 2017). 

Nota-se, portanto, enorme influencia do Setor Sucroenergético como sistema de produção limpa, a níveis 

nacional e internacional. De um modo geral, grande parte das discussões envolvendo o setor englobam 

questionamentos ou planos para se atingir melhor eficiência dos sistemas de produção, visando à melhoria energética 

e de desempenhos processuais ao longo do ciclo de vida dos produtos. Em suma, existe interesse na expansão e 

diversificação de processos e produtos a partir da cana-de-açúcar para que os recursos sejam explorados de maneira 

otimizada (Gomes, 2014).  
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A vinhaça, por sua vez, é o principal resíduo do processo de produção de etanol, e é gerada após a 

destilação do mosto fermentado. Uma vez que o etanol é separado, todos os demais constituintes do mosto 

fermentado permanecem na mistura, compondo a vinhaça. Em volumes, a vinhaça é o resíduo mais importante das 

atividades do Setor Sucroenergético. Por ser considerada um resíduo de processo, algumas destilarias adicionam, 

inclusive, águas de lavagem à vinhaça, para que tudo seja descartado em conjunto e isto pode colaborar ainda mais 

para a geração de elevados volumes de resíduo (Cortez et al., 2014). 

A vinhaça do etanol de primeira geração possui um potencial poluidor cerca de cem vezes maior do que o 

esgoto doméstico (Granato & Silva, 2002) e muitos estudos tem abordado sua composição e como fazer um 

gerenciamento mais adequado deste resíduo. No geral, trata-se de um material com mais de 95% de água e rico em 

sais, principalmente potássio, sódio, cálcio, magnésio e fontes de carbono como glicerol e ácidos orgânicos. A 

principal aplicação da vinhaça no Brasil atualmente é na fertirrigação das lavouras de cana-de-açúcar (Cortez et al., 

2014; Moraes et al., 2015). 

A demanda química de oxigênio (DQO) da vinhaça varia entre 21.000 e 33.600 mgO2 L-1 e é influenciada 

por tipo e qualidade da matéria-prima, operações unitárias, aspectos ambientais (colheita de cana em períodos 

chuvosos ou secos pode influenciar na DQO da vinhaça, por exemplo), tolerância da levedura a etanol, 

contaminação bacteriana, entre outros (Cortez et al., 2014; Moraes et al., 2015). 

Dentre os principais constituintes da vinhaça, tem-se açúcares residuais da fermentação, os quais podem 

ser encontrados em concentrações em torno de 0,9 g L-1 (Romanholo-Ferreira et al., 2011). O glicerol é 

frequentemente encontrado na vinhaça (7 - 10 g L-1) (Ortiz-Muñiz et al., 2010; Souza et al., 2015; Cruz, 2015), pois é 

um dos principais metabólitos da levedura durante a fermentação alcoólica, cuja via de síntese é importante para a 

manutenção do balanço redox da célula, além da função de proteção contra o estresse osmótico (Nevoigt & Stahl, 

1997). 

Outros compostos importantes na vinhaça são os ácidos orgânicos. O ácido succínico é um importante 

metabólito da levedura durante a fermentação alcoólica como resposta à contaminação bacteriana no meio de 

fermentação (Basso et al., 1997; Lopes et al., 2016). O ácido láctico é proveniente da contaminação do processo por 

bactérias lácticas e pode ser detectado em concentrações importantes, em torno de 7 g L-1 (Dowd et al., 1994). O 

ácido acético é um ácido orgânico que pode ser proveniente tanto do metabolismo da levedura quanto de bactérias 

contaminantes e pode ser encontrado em concentrações em torno de 2,2 g L-1 (España-Gamboa et al., 2012; Lopes 

et al., 2016). O ácido butírico, por sua vez, pode ser detectado quando há contaminação bacteriana (Prado et al., 

2016). 

Além dos ácidos orgânicos, o manitol também é um indicador de contaminação da fermentação por 

bactérias. Outros autores apresentaram composição de vinhaça de 0,89 g L-1 de manitol, mas sua concentração é, no 

entanto, altamente variável em vinhaças, podendo, inclusive, não ser detectado (Basso et al., 1997; Dowd et al., 1994; 

Eggleston et al., 2007). 

A vinhaça é um material altamente rico em sais. Dentre eles o potássio é o mais importante, pois se 

encontra comumente em elevadas concentrações, de até 13 g L-1 (Biswas et al., 2009; España-Gamboa et al., 2012; 

Moraes et al., 2015; Pathak et al., 1999). 

Outros sais podem ter concentrações bastante variáveis na vinhaça e também podem ser encontrados em 

concentrações elevadas. Para o sódio, outros autores já quantificaram concentrações entre 0,05 e 31,3 g L-1 (Coelho 

et al., 2018; Pedro-Escher et al., 2014; Romanholo-Ferreira et al., 2011); cálcio entre 0,45 e 5,2 g L-1 (España-Gamboa 

et al., 2011; Souza et al., 2015); magnésio entre 0,42 e 0,52 g L-1 (Coelho et al., 2018; España-Gamboa et al., 2011); 
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sulfato entre 0,02 e 5,3 g L-1 (España-Gamboa et al., 2012; Prado et al., 2016); fosfato entre 0,001 e 3,8 g L-1 (Reis et 

al., 2015; Pedro Escher, 2014); nitrato entre 0,001 e 0,017 g L-1 (Cassman et al., 2018; Pedro Escher, 2014; Sydney, 

2013) e cloro em 3,5 g L-1 (Naspolini et al., 2017). 

A fertirrigação com vinhaça propicia importantes nutrientes e água para as lavouras, o que significa 

importantes reduções de custos com aquisição de fertilizantes. E estudos anteriores indicaram que a fertirrigação 

com vinhaça está relacionada com maior produção de açúcar, pois promove o crescimento de raízes e da planta em 

geral (Medina et al., 2002; Paulino et al., 2002). 

Como gestão de resíduos, a fertirrigação também é uma prática que leva a baixos investimentos e custos 

de manutenção. O transporte da vinhaça da destilaria para a lavoura requer estruturas como canais, bombas, lagoas 

de armazenamento e caminhões (Christofoletti et al., 2013). 

A fertirrigação se tornou prática comum na década de 1980, quando a produção de etanol teve um 

aumento significativo em pouco tempo. Na safra de 1980/81, o Brasil produziu 3,7 bilhões de litros de etanol, o que 

significou uma produção estimada de aproximadamente 37 bilhões de litros de vinhaça. Na safra de 1989/90, a 

produção brasileira foi para 11,9 bilhões de litros de etanol. Isto representou um aumento de mais de três vezes no 

volume de vinhaça produzida em cerca de dez anos (UNICA, 2019). Antes da década de 1980, vinhaças sem 

qualquer tratamento prévio eram descartadas em corpos d’água (Nunes et al., 1981; Ribeiro et al., 1983; Santos et al., 

1981). Logo, devido ao rápido aumento nos volumes de vinhaça neste período, a fertirrigação surgiu como uma 

alternativa imediata e satisfatória para os problemas vigentes. 

Nos últimos quarenta anos, a indústria brasileira aumentou continuamente a sua produção de etanol e, 

consequentemente, levou a um aumento significativo nos volumes de vinhaça entre os períodos de 1980 a 2019. 

Hoje estima-se que houve um aumento de vinhaça de 700% em comparação ao que se teve na safra de 1980/81, 

com estimativa mínima em cerca de 270 bilhões de litros por ano (UNICA, 2019). Apesar disso, a indústria brasileira 

tem basicamente mantido as mesmas práticas em relação ao destino da vinhaça que realizava na década de 1980. 

Em paralelo, muitos estudos surgiram nos últimos anos demonstrando os impactos negativos que a 

fertirrigação pode ter nos solos, em contaminação de águas profundas, toxicidade da vinhaça in natura e percolada, 

bem como emissão de GEE (Cassman et al., 2018; Christofoletti et al., 2013; Coelho et al., 2018; Oliveira et al., 2015; 

Silva et al., 2007; Soto et al., 2015). De acordo com a literatura, a contínua fertirrigação com vinhaça numa área pode 

significar a contínua adição de nutrientes específicos ao solo, tais como sais e ácidos orgânicos, o que pode levar a 

um desequilíbrio na composição do solo. Outros autores relataram que a estrutura física do solo pode ser alterada 

como consequência de tal desequilíbrio químico. O resultado pode ser um solo salinizado e potássio, sulfato, nitrato 

e metais podem ser lixiviados para as camadas internas do solo, contaminando águas superficiais e profundas 

(Cassman et al., 2018; Christofoletti et al., 2013; Silva et al., 2007). 

De modo geral, os sais sempre foram os constituintes da vinhaça que trouxeram maior preocupação. No 

entanto, apesar de sua composição altamente variável, a vinhaça tem importantes concentrações de fontes de 

carbono, as quais foram focos de estudos mais recentes. 

Oliveira et al. (2015) monitoraram a emissão de GEE ao longo de canais abertos de transporte de vinhaça 

da usina para fertirrigação no campo. Os autores detectaram a emissão de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) com 

um fator de emissão total de 1,43 kg CO2 eq m-3 de vinhaça transportada. É válido ressaltar que o CH4 e N2O 

apresentam, respectivamente, um potencial de aquecimento global, respectivamente, de 28 e 265 vezes maior do que 

CO2. Os autores concluíram, portanto, que as emissões de GEE geradas pelo transporte aberto da vinhaça 

contribuíram consideravelmente para as emissões de GEE na cadeia produtiva do etanol. 
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Cassman et al. (2018) reforçaram a hipótese de emissão de GEE pelo transporte de vinhaça. Os autores 

fizeram análises de metagenômica na microbiota da vinhaça na usina, antes que o material entrasse em contato com 

possíveis contaminações do campo e de canais, e identificaram espécies que possuem genes para a denitrificação, o 

que sugeriu que a vinhaça carrega, de fato, uma microbiota com potencial para gerar GEE. Naturalmente, as 

emissões estão relacionadas também com os nutrientes disponíveis na vinhaça para essas espécies, especialmente 

nitrato. Os autores discutiram o potencial de emissão de N2O para uma vinhaça de etanol de primeira geração com 

concentrações de nitrato entre 4 e 17 mg L-1. 

Existe um grande interesse em se manter a fertirrigação com vinhaça devido às vantagens para o 

crescimento da planta e economia na compra de fertilizantes. No entanto, estes estudos mais recentes mostram que a 

salinização de solos e contaminação de águas por lixiviação de nutrientes não são os únicos riscos ambientais 

associados à vinhaça. As emissões de GEE também requerem atenção na gestão da vinhaça.  

Além dos riscos ambientais relacionados ao uso da vinhaça nas lavouras de cana-de-açúcar, os elevados 

volumes do resíduo tem levado a custos importantes para o seu transporte para a fertirrigação. Estes custos são 

bastante variáveis entre usinas, mas segundo Santos et al. (2012), encontram-se custos de cerca de R$ 2,35/m3 de 

vinhaça para o transporte por tubulações e irrigadores de carretel. O transporte por caminhões-tanque e aplicação 

por irrigadores de carretel pode ter custos próximos de R$ 2,83/m3 vinhaça. Já o transporte por caminhão-tanque 

distribuidor de vinhaça concentrada (15 a 65 ºBrix) pode ter custos de até R$ 69,59/m3. 

Apesar da redução de custos com fertilizantes, a prática da fertirrigação conta com custos operacionais 

que podem ser importantes e devem ser considerados, como motoristas, combustível e composição específica para 

os materiais de equipamentos em contato com a vinhaça. Propõe-se, portanto, que a manutenção da prática da 

fertirrigação seja vinculada à implantação do conceito de biorrefinaria nas destilarias. Implementar demais 

bioprocessos que explorem os recursos da cana-de-açúcar permitiria reduzir custos de processos e utilizar os 

elevados volumes de vinhaça de modo otimizado. Processos biológicos em geral permitem a exploração de fontes de 

carbono, fontes de nitrogênio e neutralizam o pH do material que sai do bioprocesso. 

Uma alternativa que tem se mostrado interessante é o uso da vinhaça biodigerida. Trata-se da vinhaça 

após o processo de digestão anaeróbia, bioprocesso que produz biometano. Moraes et al. (2017) compararam as 

emissões de GEE no transporte para a fertirrigação da vinhaça in natura e da vinhaça biodigerida. Seus resultados 

mostraram que o armazenamento da vinhaça in natura acumulou uma emissão de CH4 de 43,8 kg CO2 eq kg-1 C-

vinhaça, enquanto que a vinhaça biodigerida não apresentou emissões detectáveis de CH4. Quanto ao N2O, o 

armazenamento de vinhaça biodigerida significou uma redução de 48% a 78% nas emissões em comparação à in 

natura. 

A digestão anaeróbia é um processo que consome as fontes de carbono disponíveis convertendo-as em 

biogás, composto majoritariamente de metano. O grande interesse dessa tecnologia para a fertirrigação é que os 

teores de potássio, magnésio, cálcio e outros sais são significativamente preservados, permanecendo na vinhaça 

biodigerida. Neste processo, o produto principal seria um biocombustível sustentável, com geração de um coproduto 

a ser utilizado como fertilizante nas lavouras, com redução significativa nas emissões de GEE (Barros et al., 2017; 

López-López et al., 2015). 

A produção de biometano a partir da vinhaça é uma tecnologia de custos de operação relativamente 

baixos, muito eficiente, bem estabelecida em várias indústrias e ainda traz a produção de um biocombustível. No 

entanto, existe a limitação de que o processo de produção de etanol gera volumes elevadíssimos de vinhaça e a 

digestão anaeróbia é um processo em que o consumo de matéria orgânica é realizado por um consórcio de 
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microrganismos que opera num sistema autorregulado, sensível a perturbações por elevadas concentrações de 

matéria orgânica. Numa tentativa de melhor gerenciar os elevados volumes da vinhaça, tem sido estudado o uso da 

vinhaça concentrada para a produção de biogás por digestão anaeróbia.  

Nacheva et al. (2009) atingiram eficiência de 90% na remoção de DQO num processo com carga orgânica 

volumétrica de 16.000 g DQO m-3 d-1, porém, aumentando para 24.000 g DQO m-3 d-1, a eficiência caiu para 78-

82%. Outros estudos se concentraram em adaptar o inóculo a concentrações maiores de matéria orgânica afluente, 

entre 20.000 e 31.500 mgO2 L-1 (Montalvo et al., 2010; Longo, 2015). As vantagens do uso da vinhaça concentrada 

são que, num processo otimizado, podem-se ter maiores produções de biometano com a mesma infraestrutura de 

biorreatores, além da possibilidade de se processar maiores volumes de vinhaça. 

Contudo, por mais que a digestão anaeróbia seja um processo eficiente e que possa trazer soluções 

importantes para o setor sucroenergético, é necessário trazer soluções integradas e mais assertivas para os volumes 

de vinhaça, e demais abordagens podem ser necessárias para processar a vinhaça gerada pela indústria. 

É uma característica dos bioprocessos a geração de resíduos com grande potencial de reaproveitamento 

em outros processos. No sistema de produção de etanol nos Estados Unidos, a produção de coprodutos nas 

biorrefinarias de etanol foi estimada com uma contribuição de até 35% nas receitas da indústria em 2018. Estes 

coprodutos consistiram principalmente no uso de matéria-prima (milho) para a coprodução de produtos alimentícios 

para a indústria de rações animais (RFA, 2019). 

Além do uso diversificado da matéria-prima, muitos estudos surgiram nos últimos anos sobre a 

valorização de resíduos de bioprocessos. Além da vinhaça, outros resíduos agroindustriais já foram estudados quanto 

à sua aplicação como fonte de nutrientes. Alguns exemplos são o melaço, efluentes da indústria de papel, resíduos da 

produção de vinhos, resíduos de alimentos processados, soro de leite, glicerol residual do processo de biodiesel e 

outros (Brandão et al., 2013; Kadier et al., 2014; Naspolini et al., 2017; Rathika et al., 2019; Revin et al., 2018; Wang 

et al., 2014). 

Os bioprocessos que tem interesse no reaproveitamento de resíduos agroindustriais como fonte de 

nutrientes são, em geral, bioprocessos que produzem “biocommodities”. E muitos  desses bioprocessos utilizam 

bactérias ou consórcios microbianos, como a produção de: biossurfactantes, utilizando Pseudomonas spp. e Bacillus 

spp. (Naspolini et al., 2017); goma xantana, utilizando Xanthomonas campestris (Brandão et al., 2013); 

polihidroxialcanoatos utilizando Bacillus spp. (Desouky et al., 2017; Rathika et al., 2019), Cupriavidus necator 

(Cavalheiro et al., 2009), Pseudomonas sp. (Favaro et al., 2019; McAdam et al., 2020); celulose bacteriana utilizando 

Acetobacter spp. e Gluconacetobacter spp. (Esa et al., 2014; Revin et al., 2018); e produção de aminoácidos utilizando 

Corynebacterium glutamicum e Escherichia coli (Becker et al., 2011; Ying et al., 2014). Estas são todas espécies capazes de 

consumir açúcares redutores, mas também glicerol e ácidos orgânicos, que são fontes de carbono alternativas 

presentes na vinhaça, tornando-as espécies potencialmente interessantes para crescer em meios de cultivo à base 

desse resíduo. 

Alguns dos processos acima citados já são bem estabelecidos na indústria, outros ainda estão em estágios 

de desenvolvimento. No entanto, independente do nível de avanço para escala industrial, haveria desafios na 

implementação da vinhaça como fonte de nutrientes em qualquer deles, principalmente pela falta de estudos 

específicos nesse sentido. 

Naturalmente, sabe-se que a escolha dos meios de cultura para um bioprocesso é influenciada por vários 

fatores, como necessidades nutricionais do microorganismo produtor, disponibilidade regional e/ou sazonal das 

matérias-primas, condições de operação do processo, operações “downstream" e forma de comercialização do 
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produto. De todo modo, é de interesse que haja estudos sobre a exploração e expansão de possibilidades do uso da 

vinhaça como fonte de nutrientes para processos biotecnológicos. 

 

2.2. Produção industrial de aminoácidos 

2.2.1. Produtos, aplicações e mercados globais de aminoácidos 

Os aminoácidos são a terceira indústria de bioprodutos mais importante no mercado global, atrás apenas 

da indústria do bioetanol e dos antibióticos. Desde os anos 1980 o mercado de aminoácidos tem apresentado 

constante crescimento devido a avanços tecnológicos na produção e à crescente demanda. Dentre os vinte 

aminoácidos, nove são essenciais (L-metionina, L-lisina, L-treonina, L-isoleucina, L-leucina, L-valina, L-histidina, L-

fenilalanina e L-triptofano), ou seja, não são sintetizados por animais e seres humanos e exigem, portanto, a ingestão 

via alimentos (Leuchtenberger et al., 2005). 

O aumento no consumo de dietas ricas em proteínas, de diversas fontes, tem sido observado como uma 

tendencia global, seja devido a aumento de renda per capita, envelhecimento populacional ou conscientização 

nutricional. Esta tendencia fortalece o consumo por via direta de aminoácidos, produzidos industrialmente e 

consumidos através de suplementos nutricionais, ou indireta, através do consumo produtos derivados de animais que 

receberam suplementação de aminoácidos em seu manejo (Global Industry Analysts Inc., 2018). 

Em 2013, a demanda global de aminoácidos foi de 6,2 milhões de toneladas e estima-se que em 2022 esta 

demanda seja de cerca de 10 milhões de toneladas, e pode representar um mercado de US$ 29 bilhões a US$ 35 

bilhões entre 2022 e 2024. Para o mercado geral de aminoácidos, incluindo setores de nutrição humana, animal e 

farmacêutica, é esperada uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 11% até 2024 (Global Industry 

Analysts Inc., 2018; Grand View Research, 2020; Mordor Intelligence, 2018; Singh et al., 2017; Technavio, 2020). 

Entre os aminoácidos obtidos por via biotecnológica (L-), aqueles que possuem maiores mercados são 

primeiramente L-lisina, seguido por L-glutamato e, em terceiro lugar, L-treonina. L-lisina e L-treonina são mercados 

fortemente impulsionados pela nutrição animal, enquanto L-glutamato é o principal aminoácido aplicado na dieta 

humana (Grand View Research, 2020; Leuchtenberger et al., 2005; Singh et al., 2017). 

O Brasil, por sua vez, devido à sua importante atuação na criação de animais para produção de carnes e 

outros derivados animais, é um grande consumidor de aminoácidos como L-lisina, L-treonina e L-triptofano. O país 

possui uma produção significativa de L-lisina que alimenta o mercado nacional e produz excedente para exportação. 

Contudo o país é fortemente dependente de importações de L-treonina e L-triptofano. Em 2008 e 2012 o Brasil teve 

aumento de 37% e 42%, respectivamente, em suas importações da classe de produtos que abrange majoritariamente 

L-treonina e L-triptofano (BNDES, 2014). 

Historicamente a suplementação animal é o principal segmento no mercado de aminoácidos globalmente 

e isso deve se manter nos próximos anos. Em 2018, os aminoácidos para suplementação animal representaram US$ 

6,7 bilhões e estimativas apontam para uma taxa de crescimento anual composta de 2,7% até 2025. Os países de 

maior demanda para este segmento são China, Índia, Brasil, Argentina, Vietnam e Tailandia (Grand View Research, 

2020; Mordor Intelligence, 2019). 

Os cereais e principais fontes vegetais utilizadas na formulação de rações para nutrição de bovinos, suínos 

e aves são comumente insuficientes como fontes de L-metionina, L-lisina e L-treonina, aminoácidos da família do L-

aspartato. A limitação destes aminoácidos na dieta dos animais leva a desenvolvimento e ganho de peso abaixo do 
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potencial, além de excessiva excreção de compostos de nitrogênio, o que torna os excrementos animais ainda mais 

poluentes ao ambiente. A suplementação de L-metionina é fortemente suprida por produtos de DL-metionina, 

apesar de produtos biotecnológicos, que consistem exclusivamente da forma L-metionina, ganharem cada vez mais 

espaço no mercado (Anastassiadis, 2007; Esaki et al., 1996; Tadepally, 2019; Wendisch, 2016; Yokota & Ikeda, 2017). 

Outros aminoácidos com demanda para o segmento de alimentação animal são L-triptofano, L-arginina, L-

glutamato, L-glutamina, L-glicina e L-valina (Grand View Research, 2020; Leuchtenberger et al., 2005; Singh et al., 

2017; Yokota & Ikeda, 2017)  

Diversos produtos de consumo humano podem ser suplementados com aminoácidos. L-glutamato, L-

serina, L-fenilalanina e L-aspartato podem ser usados como flavorizantes em bebidas, sorvetes, sobremesas ou pratos 

de pronto consumo. L-glutamato é empregado principalmente para conferir o sabor umami a alimentos; L-

fenilalanina e L-aspartato são empregados na produção do adoçante aspartame. Na alimentação humana, apenas L-

histidina, L-serina e L-tirosina não possuem mercado de fato desenvolvido (Grand View Research, 2020; 

Leuchtenberger et al., 2005; Mordor Intelligence, 2018; Singh et al., 2017). 

Todos os aminoácidos possuem aplicações na indústria farmacêutica. No segmento de cosméticos, os 

aminoácidos com vasta aplicação são L-alanina, L-arginina, L-aspartato, L-citrulina, L-cisteína, L-glicina, L-lisina, L-

metionina, L-prolina, L-serina e L-treonina (Yokota & Ikeda, 2017). L-cisteína, L-triptofano e L-histidina também 

tem ganhado espaço no mercado em formulações de produtos que conferem atividade antioxidante (Singh et al., 

2017). O aminoácido L-glicina tem sido adicionado a produtos que possuem propriedades para melhorar qualidade 

do sono. O aminoácido L-leucina é um dos componentes de suplementações nutricionais que potencializam a síntese 

de massa muscular (Grand View Research, 2020; Mordor Intelligence, 2018). L-aspartato de ornitina é amplamente 

empregado no tratamento de doenças hepáticas em alguns países, pois a L-ornitina, intermediário da via de 

biossíntese da L-arginina, possui função importante na desintoxicação de amônia. As formas dipeptídicas possuem 

propriedades específicas que são de interesse em certas aplicações. No caso da L-glutamina, individualmente possui 

baixa solubilidade e sua aplicação em produtos aquosos é limitada. Quando empregada na forma de Ala-Gln (L-

alanina e L-glutamina), sua solubilidade é significativamente aumentada e pode ser empregada na suplementação de 

bebidas (Mitsuhashi, 2014).  

Outras aplicações nutracêuticas de aminoácidos são suplementos para abandono do tabagismo, para 

combater sintomas de bruxismo, depressão, transtorno disfórico pré-menstrual, desordem de hiperatividade e déficit 

de atenção (Singh et al., 2017). 

Atualmente, poucos produtores dominam aproximadamente 70% do mercado de aminoácidos: 

Ajinomoto Co.; Cargill Inc., Archer Daniels Midland, Royal DSM, Prinova U.S. LLC e Evonik Industries AG 

(Grand View Research, 2020). Outros importantes "players" do mercado são: Amino GmbH, China National 

BlueStar Group Co. Ltd., CJ Cheil Jedang, Daesang Corp, Fufeng Group Ltd., Global Bio-Chem Technology Group 

Ltd., Kemin Industries Inc., Adisseo France SAS e Sumitomo Chemical Company Ltd. (Global Industry Analysts 

Inc., 2018; Technavio, 2020; Mordor Intelligence, 2019). 

Industrialmente, características do mercado local, disponibilidade de matérias-primas e logística são 

fatores a influenciar a localização das unidades industriais, tipos de processos a serem implantados e matérias-primas 

utilizadas. 

 

 

 



22 

2.2.2. Processos de produção de aminoácidos 

Existem quatro métodos de produção de aminoácidos em escala industrial. A extração e purificação a 

partir de hidrolisados proteicos, síntese química, catálise enzimática e o processo biotecnológico. L-glutamato foi o 

primeiro aminoácido a ter o desenvolvimento de um processo biotecnológico, a seguir, L-lisina. Apesar do grande 

avanço com os processos biotecnológicos para a produção de aminoácidos, ainda hoje alguns aminoácidos são 

obtidos pelos outros métodos (Hermann, 2003; Leuchtenberger et al., 2005). 

L-serina, L-prolina, L-hidroxiprolina, L-citrulina, L-tirosina, L-cisteína e L-leucina são produzidos 

atualmente por extração e purificação a partir de hidrolisados proteicos. L-glutamato, antes de ter sua produção 

expandida pelo processo biotecnológico, era majoritariamente obtido a partir da extração de hidrolisados de trigo 

e/ou soja. Atualmente algumas fontes para extração de aminoácidos são silagem de pescado, soja, milho e trigo 

(Hermann, 2003; Grand View Research, 2020; Leuchtenberger et al., 2005; Oliveira & Mantovani, 2009). 

L-metionina, L-asparagina, L-aspartato, L-alanina, L-cisteína, L-serina, L-triptofano e L-fenilalanina são 

atualmente produzidos por catálise enzimática, embora alguns destes tenham perspectivas de, futuramente, ter uma 

produção mais representativa por processos biotecnológicos. Produzidos por síntese química, tem-se no mercado os 

aminoácidos L-alanina, L-citrulina, L-glicina, L-metionina, L-ornitina e L-fenilalanina (Leuchtenberger et al., 2005; 

Yokota & Ikeda, 2017). 

O processo biotecnológico utiliza microorganismos como biocatalisadores na síntese do produto. Os 

processos consistem, basicamente, no recebimento de matérias-primas, preparo e esterilização de meios de cultivo, 

propagação de inóculo, bioprocesso de conversão de matérias-primas em produto, inativação e/ou separação de 

células e um processo “downstream” que varia de acordo com o objetivo de comercialização (Anastassiadis, 2007; 

Brautaset et al., 2019; Kelle et al., 2005). 

O processo biotecnológico garante diversas vantagens na produção de aminoácidos. Permite maior 

eficiência de produção em grandes escalas, processos mais padronizados e o produto é diretamente sintetizado na 

forma L-, diretamente assimilável pelos animais. Os aminoácidos de mercado mais importantes, L-glutamato, L-lisina 

e L-treonina são produzidos por via biotecnológica. Outros que se encontram no mercado provenientes de 

bioprocessos são L-arginina, L-citrulina, L-cisteína, L-glutamina, L-histidina, L-isoleucina, L-leucina, L-ornitina, L-

fenilalanina, L-prolina, L-serina, L-triptofano e L-valina (Hermann, 2003; Leuchtenberger et al., 2005; Yokota & 

Ikeda, 2017). 

Atualmente a produção biotecnológica de aminoácidos conta com estruturas industriais de reatores de 

produção com volumes de 50 a 750 m3. Como em todos bioprocessos que utilizam microrganismos, o biorreator 

deve minimizar possíveis condições de estresse ao longo do processo. São bioprocessos conduzidos em condições 

relativamente brandas, mesofílicos (comumente de 24 - 37ºC, com poucos relatos de processos entre 40 – 50ºC); pH 

neutro (6 < pH < 8) e aerobiose. Aminoácidos são metabólitos primários e associados ao crescimento celular, 

portanto, os bioprocessos tem uma importante demanda de transferencia de oxigênio. Além dos tanques agitados, 

aerações entre 0,5 - 2 vvm podem ser empregadas, incluindo aeração enriquecida em oxigênio (Anastassiadis, 2007; 

Brautaset et al., 2019; Tadepally, 2019). 

A produção de aminoácidos pode ser feita em processos conduzidos em batelada, batelada alimentada e 

em modo contínuo. A depender das características da planta industrial, processos em batelada podem ser 

empregados principalmente por se tratar de um modo de operação mais simplificado e que confere menor risco de 

contaminação. Existe, de fato, a desvantagem de fases lag prolongadas em razão de possíveis estresses osmóticos 
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sobre o inóculo, dado que todos os nutrientes necessários são completamente fornecidos já no início do processo. 

Por causa da fase lag prolongada, estes podem ser processos com produtividades menores (Hermann, 2003). 

O processo em batelada alimentada é o mais comumente empregado. Produtividades maiores são 

alcançadas e o controle no fornecimento dos nutrientes favorece a transferencia de oxigênio no processo, o que evita 

ambas condições de depleção de oxigênio e estresse osmótico. A fim de obter processos com maiores 

produtividades, realiza-se também a condução de batelada alimentada repetida. Neste caso, ao final de um ciclo de 

batelada alimentada, cerca de 60-95% do volume do reator é conduzido para o processo “downstream”. O volume 

restante no reator serve para iniciar o próximo ciclo de batelada alimentada. A razão de inóculo necessária nestes 

processos pode ser variável, pois a manutenção de uma fração de volume do ciclo anterior visa justamente a reduzir 

custos com preparo de inóculo. É uma estratégia que pode aumentar riscos de contaminação, embora traga 

perspectivas de aumento de 15 – 20% em produtividade (Hermann, 2003). 

As maiores produtividades são alcançadas com processos contínuos. Yoshioka et al. (1997) relataram 

bioprocesso para produção de L-glutamato com produtividade de 8 g Lh-1. Hirao et al. (1989) relataram 

produtividade de 5,6 g Lh-1 em processo para produção de L-lisina, que se manteve estável por 300 h. Processos 

contínuos exigem menos tempo de limpeza, preparo de materiais, menores custos de investimento inicial e permitem 

controlar o crescimento celular e mantê-lo em taxa constante em função das condições de operação e, desse modo,  

atingir o estado estacionário (Brautaset et al., 2019; Kelle et al., 2005; Tadepally, 2019; Yokota & Ikeda, 2017). As 

desvantagens deste modo de operação residem nos elevados riscos de contaminação e, em alguns casos, dificuldade 

de manter a estabilidade da linhagem produtora. A fim de minimizar tais desvantagens, uma estratégia é o uso de 

reatores de crescimento (com condições que favoreçam o alcance de elevadas densidades celulares) separados de 

reatores de produção (com condições que favorecem a obtenção do produto), o que propicia condições ótimas para 

cada objetivo.  

As matérias-primas nos bioprocessos de produção de aminoácidos são variadas. Dado que aminoácidos 

apresentam síntese associada ao crescimento, os meios de cultivo devem apresentar composição que permita 

crescimento celular eficiente. As principais fontes de carbono utilizadas são glicose e sacarose, puras ou fornecidas 

por matérias-primas complexas. Os melaços são comuns na China, América do Sul e Europa. Amidos hidrolisados, 

na América do Norte ou Sudeste Asiático. Outras fontes podem ser hidrolisados de batata, mandioca, hidrolisados 

lignocelulósicos, glicerol residual, ácidos orgânicos e álcoois. Fontes de nitrogênio, enxofre, micronutrientes, e às 

vezes vitaminas especificamente, precisam estar presentes em concentrações não limitantes. A nível industrial é bem 

disseminado o uso de meios complexos, que muitas vezes dispensam a suplementação em minerais e vitaminas 

(Anastassiadis, 2007; Brautaset et al., 2019; Eggeling & Bott, 2015; Hermann, 2003; Kelle et al., 2005). 

Em geral, os processos “downstream” consistem de operações de separação de biomassa celular, que 

pode ser feita por técnicas de centrifugação ou decantação. Aplicações visando à dieta humana e aplicações 

farmacêuticas demandam formas mais puras do produto final. Para elevados graus de pureza de produto, o 

sobrenadante com elevadas concentrações de produto é submetido a uma combinação de técnicas cromatográficas 

com concentração ou centrifugação. As resinas de troca iônica garantem produtos de elevada pureza e qualidade, 

assim como a cristalização por técnicas de resfriamento ou cristalização a vácuo, as quais já se mostraram 

economicamente interessantes para produção de diversos aminoácidos (Hermann, 2003; Leuchtenberger, 1996). 

Visando a aplicações na dieta animal, elevados graus de pureza não são necessários. Por outro lado, é 

importante que haja padronização na concentração de produto, que o aminoácido esteja em uma forma assimilável 

pelo animal e que a forma comercial do produto permita boa mistura e distribuição na ração animal. Portanto, a 
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presença de outros aminoácidos, residuais da biomassa celular e de nutrientes do meio de cultivo são bem aceitos no 

produto final. Dentro destas restrições, os processos “downstream” são de baixos custos e consistem 

majoritariamente em etapas de separação das células, concentração de produto e secagem (Kelle et al., 2005; Yokota 

& Ikeda, 2017). 

Processos “downstream” apresentam maior impacto sobre custos de produção quando se objetiva a 

aplicações nutracêuticas e formas mais puras de produto final. Visando a demais aplicações, o impacto das matérias-

primas sobre o custo de operação é determinante e podem chegar a cerca de 50% do custo total. Estes custos 

residem sobretudo nos componentes dos meios de cultivo, dos quais a fonte de carbono é a mais significativa 

(Eggeling & Bott, 2015; Tadepally, 2019). 

Particularidades de cada processo como modo de operação, condições de processo e, sobretudo, meio de 

cultivo são definidos pela linhagem produtora. Em escala industrial, linhagens produtoras de duas espécies de 

bactérias são as mais utilizadas para produção de aminoácidos: Corynebacterium glutamicum e Escherichia coli (Li et al., 

2017). 

A primeira geração de linhagens produtoras de aminoácidos consistia principalmente de linhagens de C. 

glutamicum que eram linhagens mutantes excretoras de aminoácidos. Estas linhagens haviam sido submetidas a 

mutações aleatórias e, por consequência, apresentavam certas características metabólicas indesejáveis, como lento 

crescimento celular, produção elevada de produtos secundários, entre outros. Uma segunda geração de linhagens 

produtoras resultou, portanto, de mutações dirigidas em linhagens de primeira geração a fim de regular seu 

metabolismo e torná-las mais eficientes e compatíveis com o bioprocesso industrial. Finalmente, uma terceira 

geração de linhagens produtoras foram resultantes de abordagens combinadas de engenharia metabólica, biologia 

sintética e engenharia genética. Neste contexto linhagens de E. coli tiveram destaque e passaram a ser utilizadas em 

processos industriais. Outras razões para a expansão do uso de linhagens de E. coli residem em sua robustez para 

tolerar adversidades em bioprocessos industriais e seu tempo de geração é, em geral, entre 20 – 30 minutos, 

enquanto C. glutamicum possui tempo de geração variável entre 1,25 – 3 horas(Doi et al., 2010; Esaki et al., 1996; 

Gibson et al., 2018; Jakob et al., 2007; Yang et al., 2014; Zhao et al., 2018). 

As sínteses de L-treonina e demais aminoácidos da família do L-aspartato são muito bem elucidadas nas 

bactérias produtoras. São vias fortemente dependentes do metabolismo energético para o fornecimento de ATP, 

NADH, NADPH. A taxa de síntese do produto é afetada pelas vias assimilação e catabolismo da fonte de carbono, 

que é finalmente convertida em oxaloacetato. Este metabólito oferece a cadeia de carbonos que serve de esqueleto 

para a formação de L-aspartato, que é um percursor comum na síntese de L-treonina, L-lisina, L-metionina e L-

isoleucina. O gargalo no fornecimento de oxaloacetato suficiente para a superprodução de algum destes aminoácidos 

reside no fato de que o oxaloacetato é um dos metabólitos participantes do ciclo do ácido tricarboxílico, uma das 

principais vias do metabolismo energético e de precursores de biomassa. Ainad, é um derivado do piruvato, 

metabólito compartilhado entre muitas vias metabólicas (Li et al., 2017). 

O catabolismo da fonte de carbono pode ser modificado para otimizar a via desde a entrada de carbono 

na célula até o fornecimento de oxaloacetato de modo a gerar os metabólitos de maior interesse. No caso do 

metabolismo da glicose, o catabolismo frequentemente ocorre pelas vias Entner-Doudoroff (ED) e Embden-

Meyerhorf-Parnas (EMP). No entanto, estas vias não são eficientes em gerar NADPH, precursor com importante 

demanda pela via de síntese de L-treonina. Para cada mol de L-treonina, três mols de NADPH são exigidos. Estudos 

anteriores sugerem, então, o catabolismo de glicose pela via das pentoses-fosfato, uma via eficiente para a redução de 
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NADP+ em NADPH, que se soma à atividade da transidrogenase e favorece os saldos de NADPH na célula, 

permitindo que a via de síntese de L-treonina aconteça em elevados fluxos (Dien et al., 2006; Li et al., 2017). 

Modificações genéticas que favoreçam o fluxo de carbonos para a síntese de L-aspartato e L-aspartil-4-

fosfato, primeiro precursor dos aminoácidos derivados de L-aspartato, também são importantes para aumentar as 

taxas de síntese. Mecanismos de transporte do produto ou precursores também são importantes e agem em conjunto 

com inibição das vias de degradação intracelular do produto. Maximizar a exportação do produto de interesse evita, 

ou inibe, possíveis desequilíbrios citoplasmáticos que possam desencadear vias indesejáveis de reciclagem de 

metabólitos (Kadaba et al., 2008; Marincs et al., 2006; Merlin et al., 2002). Em bactérias produtoras de aminoácidos, a 

auxotrofia por aminoácidos competidores por precursores também é uma estratégia empregada com sucesso, assim 

como superexpressão dos genes específicos da via de síntese do produto de interesse (Kruse et al., 2002; Li & Ricke, 

2003; Shames & Wedler, 1984). 

Em contrapartida, elevadas taxas de síntese de L-treonina a partir de glicose também podem apresentar 

síntese importante de produtos secundários. O ácido acético é o principal destes, pois condições de limitação em 

oxigênio, concentrações de glicose próximas à constante de saturação ou demais condições adversas no cultivo 

podem levar a fluxos muito elevados no catabolismo da glicose e desviar o fluxo de carbonos do crescimento celular, 

ou síntese de produto desejado, para síntese de ácido acético. O acetil-CoA, resultante do catabolismo de glicose, 

pode deixar de ser direcionado para o ciclo do ácido tricarboxílico e ser consumido pela via de síntese de ácido 

acético para favorecer o equilíbrio de ADP e ATP da célula. Uma vez que condições favoráveis são restauradas, 

como aumento da disponibilidade de oxigênio, junto com a limitação em glicose, o ácido acético pode ser assimilado 

e reciclado. Esses mecanismos são frequentemente relatados em bioprocessos com linhagens de E. coli a partir de 

glicose e operações que visem a minimizar a síntese de ácido acético são de grande interesse. Estes fenômenos 

podem reduzir produtividade de processo, reduzir rendimentos e levam ao gasto de matéria-prima em produtos não 

geradores de receita (Soini et al., 2008). 

Por fim, com o objetivo de se alcançar processos com menores custos de produção, sobretudo 

objetivando o segmento de alimentação animal, muito tem sido investigado sobre o uso de fontes de carbono 

alternativas, mais baratas e que não tragam competitividade com a produção de alimentos. Fontes de carbono como 

glicerol residual da produção de biodiesel, pentoses residuais de matérias-primas lignocelulósicas, metanol, glucanos e 

CO2 tem sido os principais alvos de pesquisas recentes (Matsunaga et al., 1991; Wendisch, 2014; Yokota & Ikeda, 

2017). 

O fato dos bioprocessos de produção de aminoácidos serem conduzidos em grandes escalas implica no 

consumo de insumos também em volumes muito expressivos. Portanto, existem grandes incentivos em pesquisas 

que desenvolvam microrganismos mais eficientes na conversão de insumos em produto, reduzindo custos dos 

processos e tornando os produtos mais competitivos no mercado. A fim de reduzir custos de produção, melhorias 

de processo buscam combinar abordagens tanto de desenvolvimento de linhagens produtoras mais eficientes, quanto 

o uso de matérias-primas mais baratas. As duas abordagens podem, inclusive, ser combinadas, o que quer dizer 

desenvolver linhagens bacterianas visando ao consumo especializado de matérias-primas de interesse econômico. 
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2.3. Produção industrial de polihidroxialcanoatos 

2.3.1. Produtos, aplicações e mercados globais de bioplásticos 

A sustentabilidade nos produtos e cadeias de produção tem se tornado uma preocupação cada vez maior 

também a nível do mercado consumidor de varejo. Consumidores tem se tornado mais conscientes sobre problemas 

ambientais associados aos derivados do petróleo, assim como os benefícios trazidos por produtos que causem menor 

impacto ao meio ambiente em seu ciclo de vida e através de sua cadeia produtiva. Isto tem tido impacto direto sobre 

produtos descartáveis e/ou aqueles que podem ser fabricados a partir de materiais biodegradáveis, visando sobretudo 

à redução de resíduos gerados pelas atividades humanas, a nível industrial, de atividades econômicas diversas, mas 

também a nível individual. 

A pandemia de COVID-19 em 2020 demandou uma resposta muito rápida de várias atividades 

econômicas e, em meio à crise econômica global, alguns setores produtivos tiveram vantagem. Um deles foi o 

mercado global de bioplásticos, que é um setor historicamente influenciado pelos preços do petróleo. A grosso 

modo, menores preços do barril de petróleo levam a menor atratividade para os substituintes de petróleo, dentre eles 

os bioplásticos. Durante a pandemia de COVID-19 foi observado um período de queda nos preços do petróleo e, 

consequentemente, queda nos preços do plástico virgem derivado de petróleo. Apesar disto, foi crescente neste 

período o número de parcerias entre fabricantes de bioplásticos e indústrias de embalagens alimentícias. O impacto 

sobre produtos descartáveis foi imenso durante a pandemia e isto teve reflexo no mercado de plásticos 

biodegradáveis. Setores produtivos e de investimentos se mostram agora interessados, sobretudo em mercados 

consumidores de países populosos. O mercado de bioplásticos ainda enfrenta muitos desafios a níveis técnicos e de 

mercado, mas também se torna atrativo devido à sua sustentabilidade ambiental e econômica (Chen et al., 2015; 

Markets and Markets, 2021; Sreedevi et al., 2014). 

Antes da pandemia de COVID-19 já existia uma tendencia relevante de fortalecimento do setor de 

bioplásticos, principalmente nos países europeus, que tem concentrado grandes esforços em políticas de 

sustentabilidade ambiental, e na Ásia, cujo crescimento populacional significativo impulsiona o crescimento de tantos 

mercados. Em 2019 a União Européia atualizou a sua regulamentação sobre materiais utilizados em embalagens da 

indústria de alimentos nos países pertencentes ao bloco. Nesta atualização foi dado grande destaque ao uso de 

bioplásticos. França e México se destacam nas políticas nacionais específicas para coibir o uso de plásticos não 

biodegradáveis. E o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (“United Nations Environment Program” - 

UNEP) lançou uma campanha que abrange cinquenta países para que plásticos não reutilizáveis sejam banidos em 

cinquenta países até 2022. Órgãos europeus como o “Comittee of Agricultural Organisations in the European 

Union” (COPA) e “General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union” (COGECA) fizeram 

um levantamento do potencial econômico-ambiental em se aplicar bioplásticos especificamente em sacolas para lixo 

orgânico, fraldas, embalagens para venda de vegetais, componentes de pneus e materiais descartáveis para 

alimentação (Markets and Markets, 2021; Sreedevi et al., 2014). 

Nota-se, portanto, que são crescentes os incentivos aos bioplásticos por meio de políticas públicas. Por 

outro lado, a disponibilidade destes produtos ainda é limitada e os custos de produção são elevados. Alguns fatores 

associados a isto são: (i) a competição com produtos derivados de petróleo dão desvantagem econômica aos 

bioplásticos, que podem custar até 80% mais do que seus equivalentes derivados de petróleo; (ii) a tecnologia ainda 

apresenta desafios técnicos, sobretudo para apresentar as propriedades termo-mecânicas necessárias para uma 
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aplicação generalizada como substituintes dos derivados do petróleo; e (iii) a certo nível, como consequência dos 

dois fatores anteriores, as escalas de capacidade de produção industrial são relativamente pequenas em comparação a 

outras bioindústrias, podendo ficar comumente entre 1.000 e 10.000 toneladas anuais e isto pode afetar 

negativamente os custos de produção (Choi & Lee, 1997; Grand View Research, 2021; Markets and Markets, 2021; 

Winnacker, 2019). 

Em 2019, 368 milhões de toneladas de plástico foram produzidas. Destes, menos de 1% foram 

bioplásticos (1,9 milhões de toneladas). Contudo, as estimativas futuras são altamente otimistas e o crescimento tem 

sido acelerado no setor. Entre 2007 e 2014, a produção global de bioplásticos quadruplicou. E para 2025, as 

estimativas são de 2,87 milhões de toneladas globalmente (European Bioplastics, 2021; Sreedevi et al., 2014). 

Bioplásticos podem receber duas classificações: aqueles que, independente de sua origem, são 

biodegradáveis; ou aqueles que foram obtidos a partir de fontes renováveis. Os bioplásticos de origem renovável 

abrange um grupo de polímeros biológicos heterogêneos que ocorrem em várias formas de vida espontaneamente na 

natureza. Estes polímeros podem ser utilizados na forma em que são encontrados ou processados; alguns exemplos 

são: amidos, celulose, quitosanas, pululanas, alginatos e polihidroxialcanoatos (PHAs). Eles podem ser fabricados 

industrialmente por diferentes rotas: pela modificação parcial do polímero a partir da sua forma encontrada na 

natureza, como é o caso de amidos, celulose e pululana; síntese de monômeros por via química ou biológica, 

seguindo-se um processo químico de polimerização, a exemplo dos biopolietilenos; e produção por via 

biotecnológica, obtendo-se a forma final do polímero, dado que o agente transformador é um microrganismo que 

sintetiza e polimeriza os materiais dentro da célula, como ocorre com as pululanas e PHAs (Babu et al., 2013; 

Sreedevi et al., 2014). 

Os polímeros à base de amido são fabricados com modificações na estrutura do amido, que é extraído de 

matérias-primas ricas neste polímero natural. Misturas de polímeros resultantes de modificações de amido são 

utilizadas na indústria de embalagens, adesivos e indústria alimentícia (Sánchez-Zapata et al., 2015; Sarazin et al., 

2008; Sreedevi et al., 2014). Biopolímeros podem ser obtidos a partir da celulose, submetendo-a a processos físico-

químicos que levem a modificações de sua estrutura. São fabricadas nanofibras de celulose, fibras de acetato de 

celulose, ésteres de celulose e celulose metil carboxilada, que são produtos com aplicações na indústria têxtil, 

armações de óculos, filmes ópticos e formulações de drogas (Chambin et al., 2004; Edgar et al., 2001; Khatri et al., 

2013; Mohanty et al., 2004; Sreedevi et al., 2014; Wang et al., 2013). 

Quitosanas são polímeros derivados de quitinas, as quais ocorrem naturalmente na parede celular de 

fungos e cascas de crustáceos. Estes materiais tem ganhado esforços para o desenvolvimento de produtos com 

aplicações de mercado devido a suas propriedades biocompatíveis e antimicrobianas (Jayakumar et al., 2007; Sreedevi 

et al., 2014). As pululanas são polímeros sintetizados por Aureobasidium pullulans em processos biotecnológicos. É um 

processo que requer limitação em nitrogênio para que o metabolismo de síntese seja favorecido. São produtos com 

propriedades formadoras de fibras e filmes que podem conferir função isolante em dispositivos eletrônicos e ópticos 

(Sreedevi et al., 2014; Xu & Rhee, 2010). 

Os alginatos são polímeros sintetizados majoritariamente por algas, mas podem ser encontrados como 

exopolissacarídeos em bactérias dos gêneros Azotobacter e Pseudomonas. Sua principal aplicação é em sistemas de “drug 

delivery” (Pawar & Edgar, 2012; Sreedevi et al., 2014). 

O polietileno, por sua vez, é um polímero derivado do petróleo. Atualmente no mercado já se encontram 

disponíveis produtos de bio-polietileno (Bio-PE). O etanol produzido por processo biotecnológico é submetido a 

um processo de desidratação e tem-se a produção de etileno, este é então polimerizado artificialmente e o produto 
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final tem características altamente competitivas com seu equivalente derivado de petróleo, porém o Bio-PE é 

derivado de matérias-primas fontes de açúcares, como cana-de-açúcar ou milho. O Bio-PE tem sido utilizado como 

componente de lonas na agricultura (Bos et al., 2012; European Bioplastics, 2021; Ferrero et al., 2015; Kasirajan & 

Ngouajio, 2012; Sreedevi et al., 2014). 

Os polilactatos (PLA) então entre os biopolímeros de participação mais importante no setor de 

bioplásticos. São poliésteres biodegradáveis que são fabricados pela policondensação do ácido láctico ou 

polimerização “ring-opening” de dilactatos. Os monômeros de lactato são sintetizados por processos 

biotecnológicos com linhagens bacterianas de Lactobacillus sp. Estes polímeros apresentam boa transparência, rigidez, 

aparência brilhante, porém propriedades térmicas pobres. Misturas de PLA com quitosanas são empregadas em 

sistemas de “drug delivery” e outras aplicações para misturas poliméricas contendo PLA se encontram na engenharia 

de tecidos (Babu et al., 2013; European Bioplastics, 2021; Sreedevi et al., 2014). 

Os polihidroxialcanoatos (PHAs) são biopolímeros poliésteres lineares que podem ser sintetizados 

naturalmente por uma grande variedade de bactérias gram-positivas, gram-negativas e arqueas. Estes polímeros são, 

em geral, produzidos quando há grande disponibilidade de fonte de carbono e limitação em outros nutrientes 

essenciais ao microorganismo, como fonte de nitrogênio, fósforo, enxofre, magnésio, potássio, ou outro (s). A 

síntese destes produtos confere a estes microorganismos uma forma de reserva energética e de fonte de carbono, 

dando-lhes vantagem competitiva em ambientes nutricionalmente não ideais. São condições em que não há 

crescimento celular significativo destas bactérias ou arqueas, no entanto ocorre o acúmulo de grânulos de polímeros 

hidrofóbicos dentro da célula. Uma vez que haja novamente condições ideais de disponibilidade de nutrientes, estes 

grânulos intracelulares podem ser degradados pela própria célula e o carbono presente neles é metabolizado. Ainda, 

os PHAs nos microorganismos possuem funções na formação de cistos, formação de esporos e reprodução 

assexuada; proteção contra radiação ultravioleta, calor, choques osmóticos, dessecação e radicais livres; e controle na 

produção de exopolissacarídeos (Bernard, 2014; Chen et al., 2011; McAdam et al., 2020; Mitra et al., 2020; Poltronieri 

& Kumar, 2018; Sreedevi et al., 2014; Winnacker, 2019). 

Quando produzidos e processados industrialmente, PHAs podem ter uma amplitude de aplicações: 

impressões 3D, implantes e materiais médios em geral (dispositivos, válvulas cardíacas, suturas cirúrgicas, pele 

artificial, engenharia de tecidos e reconstrução de tecidos), sistemas de “drug delivery”, embalagens, materiais 

agrícolas, filmes plásticos, garrafas, tintas, secantes, materiais biocondutores, componentes automotivos, materiais de 

construção de peso leve, materiais têxteis, materiais descartáveis e “single use” (Grand View Research, 2021; 

Poltronieri & Kumar, 2018; Sreedevi et al., 2014). 

A grande diversidade de aplicações dos PHAs se deve às suas características atóxicas, biocompatíveis e de 

grande possibilidade de propriedades termo-dinâmicas. Estes polímeros possuem baixíssimas taxas de degradação e 

reações adversas no corpo humano, assim como elevada biodegradabilidade no meio ambiente. Por serem polímeros 

naturais, são facilmente assimiláveis por microorganismos sintetizadores ou não de PHAs. Fungos, algas, bactérias 

podem hidrolisar ou oxidar estes materiais, utilizando enzimas extra e intracelulares, tanto em aerobiose quanto 

anaerobiose, resultando em dióxido de carbono ou metano, respectivamente. A presença de fatores ambientais como 

disponibilidade de água, temperatura, estresse mecânico e presença de luz (fotodegradação via radiação ultravioleta) 

podem acelerar o processo de degradação de PHAs no ambiente (Niaounakis, 2015; Sreedevi et al., 2014; Winnacker, 

2019). 

Além destas características, as propriedades termo-mecânicas dos PHAs são determinadas por sua 

composição química, a qual pode ser resultado de uma ampla gama de possibilidades. PHAs são compostos pela 
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repetição de monômeros, os quais podem apresentar diferentes cadeias laterais: -H, ou grupos metil, etil, propil, butil, 

pentil, hexil, heptil, octil, nonil. Os polímeros podem, então, ser: (i) homopolímeros e possuir um tipo de monômero 

em sua estrutura; (ii) copolímeros aleatórios e apresentar mais de um tipo de monômero, intercalados ao longo da 

estrutura química; ou (iii) blocos de copolímeros, com a polimerização de copolímeros. Mais de 150 monômeros de 

PHAs já foram relatados na literatura, os quais ainda podem ser combinados como descrito (Mitra et al., 2020; 

Poltronieri & Kumar, 2018; Sreedevi et al., 2014). 

Os polímeros podem possuir monômeros de cadeias curtas, médias ou, mais raramente, longas. São 

PHAs de cadeia curta aqueles que possuem cadeias de três a cinco carbonos. Estes polímeros são poliésteres 

alifáticos semicristalinos e resultam em produtos rígidos e frágeis, com baixa capacidade de alongamento e 

cristalinidade entre 50-80%. Entre os PHAs de cadeia curta tem-se como exemplos: poli-(3-hidroxibutirato) (P3HB 

ou PHB), poli-(4-hidroxibutirato) (P4HB), copolímeros de poli-(3-hidroxibutirato-co-propionato) (3HB-co-3HP), 

poli-(3-hidroxibutirato-co-4-hidroxibutirato (3HB-co-4HB), poli-(3-hidroxibutirato-co-hidroxivalerato (3HB-co-3HV), 

poli-(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxihexanoato (3HB-co-HHx) (Chen et al., 2015; Poltronieri & Kumar, 2018; Sreedevi 

et al., 2014). 

O mais importante polímero dessa classe é o PHB, que foi o primeiro a ser isolado e caracterizado. Este 

polímero de cadeia curta possui um grupo funcional metil em sua cadeia lateral e é altamente cristalino, com 60% de 

cristalinidade. Possui temperatura de “melting" entre 160 - 180ºC, o que é uma propriedade importante para 

processamentos industriais, dado que próximo à temperatura de “melting" o material se torna instável e começa a se 

degradar. A temperatura de transição vítrea (Tg) do PHB é entre 0 - 5ºC. Abaixo desta temperatura o polímero se 

torna mais frágil e acima dela, apresenta sua melhor capacidade de flexibilidade. Propriedades de cristalinidade, 

temperatura de “melting" e transição vítrea estão entre as principais a definir e limitar as aplicações para o polímero. 

Suas características de força de impacto, resistência a radiação UV e permeabilidade a oxigênio são competitivas com 

aquelas do polipropileno e polietileno derivados de petróleo. Sua propriedade de barreira é superior àquela de 

materiais de polietileno de tereftalato e polivinilcloreto (Carpine et al., 2020; Chen et al., 2015; McAdam et al., 2020; 

Niaounakis, 2015; Poltronieri & Kumar, 2018; Sreedevi et al., 2014; Winnacker, 2019). 

Polímeros com cadeias de seis a quatorze carbonos são categorizados como PHAs de cadeia média. São 

materiais elastômeros, com boas propriedades de alongamento. O aumento no comprimento da cadeia de 

monômeros leva à maior flexibilidade do polímero, portanto PHAs de cadeia média em geral apresentam parâmetros 

consideravelmente menores do aquele obtidos para PHAs de cadeia curta quanto a cristalinidade, temperatura de 

“melting” e temperatura vítrea , que podem chegar, respectivamente, a 12%, 42 a 50ºC e -40,9ºC.  Alguns exemplos 

de polímeros de cadeias médias são homopolímeros de poli-3-hidroxihexanoato (PHHx), poli-3-hidroxiheptanoato 

(PHHp), poli-3-hidroxioctanoato (PHO), poli-3-hidroxinonanoato (PHN), poli-3-hidroxidecanoato (PHD), poli-3-

hidroxidodecanoato (PHDD) (Chen et al., 2015; McAdam et al., 2020; Niaounakis, 2015; Pereira et al., 2021; 

Poltronieri & Kumar, 2018; Sreedevi et al., 2014; Winnacker, 2019). 

Os polímeros de cadeia longa possuem acima de quatorze carbonos em sua cadeia e são muito mais raros 

e menos estudados do que as outras duas classes. Além dos polímeros de cadeia curta e média, são amplamente 

estudadas as misturas destes polímeros. O PHB, por sua vez, possui estabilidade térmica e propriedades mecânicas 

relativamente pobres, portanto são extensos os estudos de copolímeros de PHB com monômeros de 

hidroxihexanoatos, hidroxivaleratos, hidroxipropionatos, e também outros polímeros não-PHAs, como amidos 

modificados, polilactatos e quitosanas. Existe enorme interesse nas “misturas" de polímeros, porque os produtos 

finais resultam em materiais com propriedades inatingíveis para os polímeros individualmente. Materiais compostos 
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unicamente por PHB podem apresentar grau de cristalinidade de 60%, temperatura de “melting" de 180ºC e 

alongamento na ruptura de 8%. Ao incorporar 3-hidroxivalerato (3HB-co-20%mol3HV), estas propriedades podem 

ser de 52% no grau de cristalinidade, 130ºC de temperatura de “melting" e alongamento na ruptura de 50%. 

Incorporando 3-hidroxihexanoato, (3HB-co-31%molHHx), 24% no grau de cristalinidade, 73ºC de temperatura de 

“melting" e alongamento na ruptura acima de 800% (Niaounakis, 2015; Poltronieri & Kumar, 2018; Sreedevi et al., 

2014). 

Cada composição e combinação de polímeros podem, portanto, conferir diferentes propriedades de 

material e determinar sua aplicação industrial. Os produtos finais podem ter características que variam de plásticos 

rígidos e frágeis até materiais com comportamento semelhante a borrachas. Quanto aos PHAs, sua composição e 

consequente propriedade é resultado tanto da linhagem microbiana utilizada no processo industrial quanto das fontes 

de carbono adotadas. Determinados microorganismos possuem enzimas com afinidades para diferentes monômeros 

e então é possível a polimerização de produtos copolímeros aleatórios, e/ou blocos de copolímeros. Mas também é 

necessária a estratégia adequada para alimentação da fonte de carbono, utilizando ou não combinações de tipos de 

fontes de carbono: açúcares, ácidos orgânicos, ácidos graxos (Chen et al., 2015; Niaounakis, 2015; Poltronieri & 

Kumar, 2018; Sreedevi et al., 2014). 

O fato dos PHAs serem obtidos em sua forma final, como resultado do metabolismo de um 

microorganismo produtor cultivado em condições específicas, é uma grande vantagem. Para demais misturas de 

polímeros, os materiais precisam ser obtidos separadamente e passar por um processo de polimerização em seguida. 

São, portanto, necessários estudos específicos sobre a miscibilidade dos materiais e condições necessárias. 

Devido às vantagens e enormes possibilidades de produtos e aplicações industriais com PHAs, o mercado 

global deste segmento é o que apresenta expectativas mais otimistas entre os bioplásticos. Há estimativas de que 

entre 2020 e 2025 pode haver uma taxa de crescimento anual composta de 14,2% para o mercado global de PHAs, 

atingindo um valor de US$ 121 milhões. Em 2020, 2,11 milhões de toneladas de bioplásticos foram produzidas. 

Destas, 18,7% foram produtos de polilactatos, 18,7% de produtos de misturas de polímeros à base de amido e 

apenas 1,7% da produção global de bioplásticos foi de PHAs. Para 2025, é esperado que a produção global atinja 2,8 

milhões de toneladas, com participação ainda dominante dos polilactatos (19,5%), queda na participação de 

polímeros derivados de amido (13,9%) e importante aumento na produção de PHAs (11,5%) (European Bioplastics, 

2021; Markets and Markets, 2021). 

Atualmente os polímeros de cadeia curta como PHB, P3HB-co-3HV tem os maiores mercados entre os 

PHAs e as perspectivas de maiores demandas futuras serão nos setores de alimentos, na indústria e serviços 

alimentícios. A nível produtivo, Estados Unidos e China correspondem a 90% da produção global, no entanto, há 

fábricas em diversas localidades, como Japão, Singapura, Itália, República Tcheca, Alemanha, França, Áustria, 

Canadá e Brasil (Markets and Markets, 2021; Sreedevi et al., 2014). 

 

2.3.2. Processos de produção de polihidroxialcanoatos 

Como citado anteriormente, a síntese de PHAs confere aos microorganismos vantagens de sobrevivência 

em condições nutricionalmente não ideais, além de funções protetivas, contra calor e radiação ultravioleta, ou 

funções reprodutivas na formação de cistos, esporos ou outras funções fisiológicas. Devido à importância destas 

vantagens, um número muito grande de espécies de microorganismos já foi descrito com a capacidade de sintetizar 

PHAs.  
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São diversos os ambientes criados naturalmente ou por intervenção do homem que favorecem 

microorganismos produtores de PHAs. Lodos ativados de tratamentos biológicos anaeróbios de efluentes orgânicos 

já foram descritos como fontes de microorganismos produtores de PHAs, como a bactéria Microlunatus phosphovorus. 

É comum que haja alta disponibilidade de compostos orgânicos nos efluentes e deficiência de alguns nutrientes 

minerais, o que pode favorecer microorganismos com vantagem competitiva em tal desequilíbrio nutricional. O solo 

também é uma importante fonte de microorganismos produtores de PHAs. Solos naturais sem perturbações de 

causa humana, solos contaminados por petróleo ou demais hidrocarbonetos, solos com depósitos salinos e, em 

menor relevância, mas ainda consideráveis, regiões de rizosferas. Bactérias produtoras de PHAs dos gêneros 

Pseudomonas, Acinetbacter, Sphingobacterium, Brochotrix, Caulobacter, Ralstonia, Burkholderia e Bacillus foram isoladas de solos 

contaminados com hidrocarbonetos. Além de solos contaminados, linhagens de Pseudomonas sp. e Burkholderia sp. 

também foram isoladas de regiões de rizosfera. A arquea Haloferax mediterranei foi isolada na Espanha na região de 

uma antiga lagoa salgada evaporada (Saharan et al., 2014). 

Ambientes terrestres, aquáticos e semiaquáticos com elevadas concentrações salinas também permitiram o 

isolamento de bactérias e arqueas halofílicas moderadas ou extremófilas com capacidade sintetizante de PHAs. A 

arquea Halobacterium marismotui foi isolada do Mar Morto e espécies de bactérias do gênero Halomonas foram isoladas 

de salinas no Oriente Médio, América do Sul, Espanha e outras regiões. A bactéria Alcanivorax borkumensis é uma 

espécie marinha que prospera em áreas marítimas contaminadas por petróleo e sintetiza PHAs. Cianobactérias como 

as espécies Nostoc muscorum, Spirulina platensis, Synechococcus sp. MA19 e Synechococcus sp. PCC6803 também foram 

descritas como produtoras de PHAs (Rathi et al., 2013; Rivera-Terceros et al., 2015; Saharan et al., 2014). 

Apesar de ser muito vasta a fonte de produtores de PHAs na natureza, a aplicação em bioprocessos 

industriais exige determinadas características dos organismos. Ainda assim é válido ressaltar que a produção industrial 

de PHAs se beneficia da exploração de uma diversidade importante de espécies produtoras, diversidade, esta, em 

uma magnitude que não é encontrada em muitas bioindústrias. Diferentes escalas de produção já foram descritas 

com linhagens das espécies: Ralstonia eutropha (também enquadrada na nomenclatura de Cupriavidus necator e Alcaligenes 

eutrophus), Pseudomonas putida, P. oleovorans, P. aeruginosa, P. pseudoflava, Aeromonas hydrophila, E. coli, Cupriavidus 

metalliurans, Alcaligenes latus (também enquadrada na nomenclatura de Azohydromonas australica), Bacillus subtilis, B. cereus, 

Azotobacter vinalandii, Halomonas boliviensis, H. bluephagenesis, H. elongata, H. halophila, Haloferax mediterranei,  Burkholderia 

sacchari, B. cepacia e outras (Chen & Jiang, 2017; Choi & Lee, 1997; Poltronieri & Kumar, 2018; Quillaguamán et al., 

2007; Rivera-Terceros et al., 2015; Winnacker, 2019). 

A maioria dos processos emprega bactérias em detrimento de arqueas ou cianobactérias devido a algumas 

vantagens processuais comumente encontradas nas bactérias. Os processos industriais exigem organismos com 

rápido crescimento celular, que possam ser conduzidos em estruturas industriais preferencialmente compactas e 

otimizadas. O organismo precisa ser robusto o suficiente para manter crescimento e síntese em taxas satisfatórios 

apesar de eventuais perturbações no processo, sejam oscilações de temperatura, pH, por exemplo, ou imprevistos na 

produção que levam a curtos tempos de parada. É preciso que o organismo tenha demandas nutricionais que possam 

ser atendidas no processo industrial, ou seja, não apresentar exigências nutricionais altamente específicas e ser capaz 

de crescer em meios de cultivo de baixo custo. Ainda, é fundamental que o microorganismo atinja produção elevada 

o suficiente para viabilizar a produção em larga escala. A elevada produção de PHAs está relacionada à capacidade de 

acúmulo de polímero por célula, ou seja, teor de produto por célula seca, e também à alta densidade celular no 

cultivo, permitindo elevados títulos. E, mais recentemente, um fator que tem se tornado imperativo para o uso de 
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microorganismos na indústria é a disponibilidade de ferramentas para sua manipulação genética e engenharia 

metabólica. 

A literatura mais recente aponta Ralstonia eutropha, Aeromonas hydrophila, Pseudomonas punida, Alcaligenes latus e 

E. coli como as principais espécies de uso industrial para produção de PHAs. O destaque destas bactérias se deve a 

suas capacidades de alto acúmulo de polímero, de 60 a 90% de seu peso celular e elevadas densidades celulares. Estas 

bactérias já foram relatadas com densidades próximas a 100 g L-1 (Chen et al., 2011, 2015; Poltronieri & Kumar, 

2018; Rivera-Terceros et al., 2015; Winnacker, 2019). 

E. coli não é uma bactéria naturalmente produtora de PHAs, mas tem ganhado espaço na produção 

industrial destes polímeros devido à grande disponibilidade de ferramentas moleculares para sua manipulação 

genética. O amplo conhecimento de seu metabolismo, diversas técnicas e produtos de manipulação molecular tem 

permitido engenheirar seu metabolismo para a biossíntese de PHAs de diferentes composições a partir de substratos 

alternativos. Linhagens de E. coli comumente permitem bioprocessos em altas densidades celulares, são 

microrganismos robustos e como produtoras de PHAs já apresentaram acúmulos de 60% de seu peso celular seco 

em polímeros. Estudos já demonstraram a possibilidade de se produzir PHB, poli(3-hidroxipropionato) e co-

polímeros de P(3HB-co-3HV), P(3HB-co-4HB) e P(3HB-co-3HP) com linhagens de E. coli (Chen et al., 2011; Chen & 

Jiang, 2017; Choi & Lee, 1997; Poltronieri & Kumar, 2018). 

Linhagens de R. eutropha tem sido o modelo de produção de PHAs há mais de cinquenta anos, atingem 

densidades celulares de até 200 g L-1 e frequentemente são relatadas na literatura com acúmulos de polímeros acima 

de 80% de seu peso celular (Chen et al., 2011, 2015; Raberg et al., 2014; Rivera-Terceros et al., 2015). 

Como perspectivas futuras para a produção de PHAs, muitas linhagens halofílicas, sobretudo do gênero 

Halomonas, tem sido estudadas e desenvolvidas para processos industriais. Espécies halofílicas crescem em ambientes 

com elevadas concentrações salinas e podem ser classificadas como halofílicas brandas, moderadas e extremas, que 

colonizam, respectivamente, ambientes com concentrações salinas de até 6%, até 15% e acima de 15% (m v -1). 

Bactérias halofílicas produtoras de PHAs apresentam importantes vantagens para processos industriais. Estudos 

anteriores avaliaram processos contínuos, sem esterilização nas condições de operação, e observaram que os cultivos 

destas bactérias se mantiveram sem contaminação por períodos de quatorze a sessenta e cinco dias (Mitra et al., 2020; 

Tan et al., 2011; Yue et al., 2014). 

Bactérias halofílicas também podem ser cultivadas em meios à base de água do mar. A depender da 

localidade da unidade produtiva, isto pode ser de grande interesse para a redução do consumo de água utilizada no 

abastecimento da população ou outras atividades industriais. Os meios de cultivo salinos também proporcionam uma 

vantagem importante na extração do produto. Dado que PHAs são produtos intracelulares, é necessária uma etapa 

de extração do produto de dentro da célula. Ao usar linhagens halofílicas é possível que a lise celular seja realizada 

aplicando choques osmóticos com soluções hipossalinas. Industrialmente, é um processo simplificado e de vantagens 

ambientais, pois há pouco consumo de energia e elimina ou minimiza o uso de solventes orgânicos (Cristea et al., 

2018; Mitra et al., 2020; Rathi et al., 2013). 

De fato existem desafios para a aplicação industrial de linhagens halofílicas. São necessárias técnicas 

específicas para o tratamento de efluentes salinos; equipamentos precisam ser compostos ou revestidos por plástico, 

cerâmica ou aço carbono; e as ferramentas de manipulação genética destes organismos ainda são relativamente 

limitadas (Mitra et al., 2020). 

Os estudos em pequena escala ainda são os principais disponíveis e de um modo geral ainda há limitação 

para estas linhagens competirem com linhagens de R. eutropha ou E. coli no que concerne densidades celulares e teor 
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de polímero no peso celular. Quillaguamán et al. (2007) obtiveram 14 g L-1 de massa seca celular, com teores de PHA 

de 54% (m m-1) utilizando H. boliviensis. Chen & Jiang (2017)atingiram densidade celular satisfatória, de 83 g L-1 de 

massa seca de células com teor de 61% (m m-1) de PHB no peso celular de H. bluephagenesis TD01. Kucera et al. 

(2018) realizaram um estudo em frascos agitados e atingiram produção de PHB com Halomonas halophila em teores de 

81,5 a 90,8% do peso celular seco. Outras espécies, como H. venusta, H. marina, H. campaniensis e H. campisalis 

apresentaram  em estudos de escala de bancada teores de polímero entre 45 e 81% do peso celular, o que significa 

importante potencial, sobretudo se elevadas densidades celulares forem atingidas em maior escala (Mitra et al., 2020). 

Dadas as suas vantagens para as operações industriais, linhagens halofílicas são apontadas como 

microorganismos da indústria biotecnológica da próxima geração, não apenas para produção de PHAs, mas também 

biossurfactantes, bioemulsificantes, carotenóides e outros  bioprodutos (Chen & Jiang, 2017; Mitra et al., 2020). 

Dentro da grande diversidade de microorganismos produtores de PHAs, alguns podem ter a capacidade 

de sintetizar unicamente monômeros de 3-hidroxibutirato e, consequentemente, realizar a polimerização destes 

monômeros através da atividade de enzimas sintases com afinidade para monômeros 3-hidroxibutirado, com PHB 

como produto final. Outros microorganismos podem ter a capacidade de sintetizar monômeros de 3-hidroxibutirado 

e outros tipos. Estes microorganismos possuem, portanto, PHA sintases inespecíficas, capazes de realizar a 

polimerização de monômeros 3HB e outros. Como resultado, tem-se os copolímeros aleatórios e blocos de co-

polímeros de PHAs em composições variadas (Poltronieri & Kumar, 2018; Shively et al., 2014). 

Para a síntese de homopolímeros ou copolímeros, o precursor metabólico principal é o acetil-CoA. 

Monossacarídeos, dissacarídeos ou polímeros de açúcares podem ser assimilados pela célula, catabolizados via 

glicólise e finalmente resultar em acetil-CoA. O glicerol, um carboidrato com elevado grau de redução, também pode 

ser catabolizado para a síntese de monômeros via acetil-CoA. O glicerol é assimilado por difusão facilitada para 

dentro da célula, fosforilado a glicerol-3-fosfato e convertido em dihidroxiacetona-fosfato. Este metabólito, por sua 

vez, pode ser convertido em gliceraldeído-3-fosfato, um metabólito em comum com as vias de glicólise que levam à 

formação de acetil-CoA (Cristea et al., 2018; Koller & Marsalek, 2015; Lopar et al., 2014; Sreedevi et al., 2014). 

A síntese de monômeros de cadeia curta e consequente biossíntese de PHB demandam três etapas 

enzimáticas. Duas moléculas de acetil-CoA são reversivelmente condensadas em acetoacetil-CoA pela enzima beta-

cetotiolase. Em seguida, a enzima acetoacetil-CoA redutase catalisa a redução de acetoacetil-CoA em (R-)3-

hidroxibutiril-CoA. Por fim, unidades de (R)-3-hidroxibutiril-CoA são polimerizadas pela PHB sintase (Cristea et al., 

2018; McAdam et al., 2020; Raberg et al., 2014; Sreedevi et al., 2014). 

A síntese de monômeros de cadeia média tem como precursor principal o (R)-3-hidroxiacil-CoA. Este 

metabólito pode ser obtido pela degradação de ácidos graxos via β-oxidação ou através da via metabólica de síntese 

de novo de ácidos graxos na célula. Ácidos graxos disponíveis para o crescimento microbiano são catabolizados até 

acil-CoA. Este pode ser convertido em (R)-3-hidroxiacil-CoA por diferentes reações enzimáticas, entre elas, reações 

da via de β-oxidação que convertem acil-CoA em enoil-CoA, 3-ceto-acil-CoA ou (S)-3-hidroxi-acil-CoA. Cada um 

destes pode ser consumido por enzimas específicas para finalmente resultar em (R)-3-hidroxiacil-CoA. Estes 

metabólitos da via de β-oxidação estão envolvidos na síntese de monômeros de cadeia média de PHAs, mas também 

em diversas outras vias do metabolismo celular. Por exemplo, 3-ceto-acil-CoA pode ser reciclado, sendo convertido 

em acetil-CoA, o qual pode participar da síntese de novo de ácidos graxos ou outras vias metabólicas. A via de síntese 

de novo, por sua vez, também pode fornecer (R)-3-hidroxiacil-CoA, o qual será por fim consumido pela via de síntese 

de cadeias médias de PHAs (Chen et al., 2011; Chen & Jiang, 2017; Yang et al., 2007). 
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Como citado acima, as enzimas PHA sintases são as responsáveis por polimerizar monômeros, de cadeias 

curtas e/ou médias, formando homopolímeros ou copolímeros. Estas enzimas são divididas em quatro classes, 

conforme seu número de subunidades e afinidade por substrato, e que se diferenciam quanto a cinética e 

mecanismos de reação. Enzimas de Classe I possuem uma subunidade e polimerizam monômeros de cadeias curtas. 

Linhagens de Ralstonia eutropha, Burkholderia cepacia e Halomonas sp. possuem enzimas desta classe. Enzimas de Classe 

II possuem uma subunidade e são aquelas capazes de polimerizar monômeros de cadeias médias. São naturalmente 

encontradas em linhagens de Pseudomonas sp. A Classe III engloba as enzimas sintases com duas subunidades, 

polimerizam monômeros de cadeias curtas e são expressas em bactérias redutoras de sulfato e bactérias púrpuro-

sulfurosas. Por fim a Classe IV de enzimas também corresponde a enzimas de duas subunidades, no entanto 

polimerizam monômeros de cadeias curtas. Mais comumente são encontradas em linhagens de Bacillus sp. 

(Poltronieri & Kumar, 2018; Raberg et al., 2014; Sreedevi et al., 2014; Thomas et al., 2020). 

Como mencionado anteriormente, os processos biotecnológicos de produção de bioplásticos oferecem a 

vantagem de uma enorme variedade nas possibilidades de composição dos materiais e, consequentemente, de suas 

propriedades termodinâmicas. Esta vantagem se deve ao potencial de produção dos microorganismos utilizados. 

Portanto, é de grande interesse a modificação dos microorganismos produtores para aumentar eficiências de 

produção e explorar novas possibilidades de produtos e processos. 

As principais estratégias de engenharia metabólica para se obter produtores mais eficientes na síntese de 

PHAs se concentram basicamente em três abordagens. Uma delas é desenvolver células capazes de acumular maiores 

teores intracelulares de PHAs. Existem estudos que se concentram em modular os processos de divisão celular e 

composição estrutural da célula com objetivo de permitir que seja morfologicamente possível que a célula acumule 

grânulos maiores de PHAs (Poltronieri & Kumar, 2018). Jiang et al. (2017) desenvolveram um sistema molecular 

sensível a temperatura para regular a morfologia das células ao longo do cultivo, de modo que elevadas densidades 

celulares possam ser atingidas e, em seguida, o tamanho das mesmas possa se expandir e permitir maiores teores de 

PHAs. 

Uma segunda abordagem tem sido o desenvolvimento de sistemas de síntese de PHAs em organismos 

não produtores naturalmente. Esta abordagem engloba o desenvolvimento de linhagens de E. coli, Saccharomyces 

cerevisiae e plantas. O interesse nestes sistemas reside em dois fatores principais: (i) primeiramente são organismos 

com vantagens de produção, como robustez, elevadas densidades celulares de E. coli e S. cerevisiae, os baixos custos 

com energia e fontes de carbono para organismos fotossintetizantes ou, ainda, microorganismos que tenham células 

mais suscetíveis a lise celular e facilitam a extração do produto; (ii) e, por serem organismos não produtores, não 

possuem mecanismos de degradação do produto (Hempel et al., 2011; Kacmar et al., 2006; McAdam et al., 2020; 

Poirier et al., 2001; Yang et al., 2007). 

A terceira abordagem, e mais predominante, engloba as estratégias que visam a aumentar a eficiência de 

catabolismo de carbono em precursores da via de síntese de PHAs, levando a maiores conversões de substrato em 

produto (Chen & Jiang, 2017). Diversos fatores devem ser considerados para esta finalidade. A atividade da enzima 

sintase é limitante na biossíntese, portanto estratégias para aumentar número de cópias de genes, visando a maiores 

níveis de atividade da enzima são uma estratégia. Por outro lado também é importante a regulação por bloqueio ou 

repressão das enzimas despolimerases e demais enzimas envolvidas na degradação dos grânulos de PHAs (Mitra et 

al., 2020; Yang et al., 2007). 

Os saldos intracelulares de precursores metabólicos são limitantes para elevados níveis de síntese de 

produtos e a competição pelos mesmos com outras vias metabólicas também pode ser relevante. O precursor de 
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monômeros de cadeia curta, acetil-CoA, e o precursor de monômeros de cadeia média, (R)-3-hidroxiacil-CoA, são 

demandados por vias metabólicas não associadas à síntese de PHAs, como a síntese de novo de ácidos graxos. Tal 

competição pode ter efeitos negativos sobre os níveis de síntese de produto, portanto são importantes as estratégias 

que levem ao aumento dos saldos intracelulares destes precursores. Outros metabólitos, como NADPH e NADH, 

que agem como cofatores de enzimas envolvidas na via de síntese, ou coenzima-A também podem ser limitantes e 

demandar estratégias que visem a maiores saldos intracelulares. Estratégias que favoreceram a glicólise pelas vias 

Entner-Doudoroff e pela via das pentoses-fosfato estiveram associadas a maiores níveis de síntese devido a maior 

geração de cofatores enzimáticos (Chen et al., 2011; Mitra et al., 2020; Ortiz-Veizán et al., 2020; Sreedevi et al., 2014; 

Yang et al., 2007). 

A via da β-oxidação também é alvo de diversas estratégias para a otimização do direcionamento do fluxo 

de carbonos para a síntese de produto. Muitos intermediários da via são utilizados por outras vias metabólicas da 

célula, o que leva a uma baixa conversão de ácidos graxos em acetil-CoA e, consequentemente em (R)-3-hidroxiacil-

CoA. Também tem sido objetivo de muitos estudos a modificação do metabolismo de bactérias para que o acetil-

CoA proveniente do catabolismo de açúcares seja direcionado para reações da síntese de novo de ácido graxos que 

levem à formação dos precursores de monômeros de cadeias médias. Desta forma, os processos industriais 

dispensariam o uso de ácidos carboxílicos como ácido propiônico, valérico ou outros como fonte de carbono e a 

produção de copolímeros seria possível utilizando unicamente açúcares, o que reduziria os custos de produção (Chen 

& Jiang, 2017; Yang et al., 2007; Zhuang & Qi, 2019). 

Frequentemente em conjunto com estratégias que otimizem a conversão de substratos em precursores do 

produto, muitos estudos tem se concentrado em desenvolver linhagens capazes de consumir substratos baratos, sub-

produtos ou resíduos de outros processos. 

R. eutropha é um modelo de biossíntese de PHAs e é naturalmente consumidora de uma variedade de 

fontes de carbono, como ácido glucônico, ácidos graxos, ácidos orgânicos, glicerol, frutose. Algumas das linhagens 

mais descritas na literatura são derivadas da linhagem R. eutropha H16, originalmente isolada na Alemanha na década 

de 1950.  Na década de 1960, com interesse em aplicações de produção de proteína de célula única, foi desenvolvida 

uma linhagem deficiente na síntese de PHB (PHB -4). Mais recentemente, esta linhagem deficiente se tornou um 

importante modelo de estudos genéticos da síntese do produto. No entanto, a linhagem selvagem não é capaz de 

consumir glicose ou sacarose, o que limita sua aplicação para exploração de matérias-primas fonte destes açúcares 

que são muito disponíveis em determinadas localidades (Raberg et al., 2012, 2014). 

Raberg et al. (2012) elucidaram deficiencias no metabolismo de R. eutropha para a assimilação e 

fosforilação da glicose, impedindo sua utilização como fonte de carbono. Orita et al. (2012) construíram uma via de 

utilização de glicose em R. eutropha ao introduzir o genes glf e glk, que codificam, respectivamente, o transportador de 

difusão facilitada de glicose e da enzima glucoquinase de Zymomonas mobilis. A linhagem recombinante apresentou 

crescimento celular e síntese de PHB a partir de glicose que foram semelhantes ao que os autores obtiveram a partir 

de frutose. A construção de vias de utilização da glicose como fontes de carbono abre caminho para aplicação de R. 

eutropha como produtora de PHAs a partir de matérias-primas como hidrolisados amiláceos de milho, batata, outras 

biomassas, assim como hidrolisados lignocelulósicos e demais subprodutos agroindustriais ricos em açúcares. A 

partir de uma linhagem de R. eutropha consumidora de glicose, Kim et al. (2016) desenvolveram uma linhagem capaz 

de sintetizar PHAs utilizando xilose como fonte de carbono. 

Com interesse nestas aplicações, estudos anteriores construíram vias de utilização de sacarose em 

linhagens recombinantes de R. eutropha com genes de Mannheimia succiniciproducens, expressando enzimas para hidrólise 
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extracelular da sacarose (Park et al., 2015). A bactéria foi capaz de utilizar sacarose e sintetizar PHB com teores 

intracelulares de 73,2% de seu peso celular seco. Desta forma a bactéria passa a ser capaz de consumir melaços, de 

cana-de-açúcar e beterraba, que são matérias-primas que não competem diretamente com a produção de alimentos. 

Com objetivo na utilização de açúcares, linhagens de Klebsiella aerogenes e E. coli W, que são linhagens 

consumidores de sacarose, foram modificadas geneticamente para expressar a via de síntese de PHAs de R. eutropha, 

possibilitando a síntese destes produtos a partir de melaços (Arifin et al., 2011; Favaro et al., 2019; Zhang et al., 

1994). 

A capacidade natural de consumir variadas fontes de carbono das linhagens também tem sido 

amplamente explorada pelos pesquisadores, com o desenvolvimento de estratégias de processo que permitam o uso 

de fontes de carbono de baixo custo. Como fontes de glicose, já foram exploradas matérias-primas como melaços, 

hidrolisados amiláceos de milho e xaropes de glicose derivados dos mesmo, hidrolisados mandioca e batata, xarope 

de tâmaras, solúveis condensados de milho (subproduto da produção de etanol de milho) (Braunegg et al., 1999; 

Chakraborty et al., 2012; Favaro et al., 2019; Omar et al., 2001; Rivera-Terceros et al., 2015; Santimano et al., 2009; 

Wu et al., 2001). Outros açúcares utilizados nestes processos foram lactose, maltose, xilose e arabinose de 

hidrolisados amiláceos, hidrolisados lignocelulósicos de fontes variadas, como cana-de-açúcar, eucalipto, talos de 

girassol, farelo de trigo, e resíduos da indústria de laticínios (Favaro et al., 2019; Kim et al., 2016; Obruca et al., 2011; 

Saharan et al., 2014; Silva et al., 2004; Takisawa et al., 2017). 

Resíduos ou subprodutos de origem vegetal também são utilizados na produção de PHAs como fontes de 

ácidos graxos ou ácidos orgânicos. Matérias-primas comuns para os bioprocessos de PHAs são óleos de soja, canola, 

palma, côco, milho e azeite de oliva (Fukui & Doi, 1998; Kumar et al., 2016; López-Cuellar et al., 2011; Taniguchi et 

al., 2003; Winnacker, 2019).  

Ainda, subprodutos agroindustriais que tem recebido grande atenção nos bioprocessos de PHAs são 

aqueles fonte de glicerol. A expansão da indústria do biodiesel aumentou significativamente a oferta de glicerol na 

forma do glicerol residual do processo produtivo, e esta fonte de carbono tem se tornado muito atrativa para vários 

bioprocessos, incluindo a produção de PHAs. Pesquisadores tem desenvolvido linhagens produtoras das espécies R. 

eutropha, Zymomonas mobilies, Halomonas sp., Haloferax mediterranei, Pseudomonas denitrificans e outras (Cavalheiro et al., 

2009; Favaro et al., 2019; Fukui & Doi, 1998; Koller & Marsalek, 2015). 

Todos esses esforços em desenvolver linhagens e processos que utilizem fontes de carbono alternativas se 

justificam pelo elevado impacto que estas matérias-primas tem sobre os custos de produção. Nos bioprocessos de 

PHAs, as matérias-primas em geral representam cerca de 40-60% dos custos operacionais. Destas, a fonte de 

carbono pode significar até 80% (Choi & Lee, 1997; McAdam et al., 2020; Volova et al., 2019). 

Os processos de produção de PHAs consistem basicamente no preparo e esterilização dos meios de 

cultivo, cultivo do microorganismo produtor comumente em duas etapas, uma que favorece o crescimento celular e 

outra que favorece a síntese de produto, seguido de separação das células para extração do produto (Poltronieri & 

Kumar, 2018). 

O desenvolvimento de processos com linhagens halofílicas vem trazendo perspectivas de eliminar a etapa 

de esterilização dos meios de cultivo, o que pode representar uma redução de cerca de 11% nos custos operacionais 

devido à economia energética (Jin et al., 2013). 

O cultivo do microorganismo produtor pode ser feito em modo batelada, batelada alimentada ou modo 

contínuo. A operação mais comum é batelada alimentada, devido às exigências metabólicas para a síntese do 

produto. Como mencionado, o processo exige que haja uma primeira de crescimento celular, na qual as condições de 
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cultivo não são limitantes e objetivam a elevadas densidades celulares. Em seguida, são impostas condições de 

desequilíbrio, como excesso de fonte de carbono e limitações em fonte de nitrogênio. Tem-se início, portanto, a fase 

de acúmulo de polímero. A operação em batelada alimentada, batelada alimentada repetida ou bateladas sucessivas 

frequentemente são mais compatíveis com estas exigências de controle do metabolismo do microorganismo. Porém, 

já foram relatados cultivos em batelada, com baixas densidades celulares, e também em modo contínuo, o qual se 

torna possível ao utilizar diferentes reatores para diferentes fases de cultivo. Portanto, dois ou múltiplos estágios são 

necessários para a operação em quimiostatos (Choi & Lee, 1997; McAdam et al., 2020; Poltronieri & Kumar, 2018). 

O processo “downstream” é uma etapa tão determinante quanto o bioprocesso na produção de PHAs. 

Dado que estes polímeros são produtos intracelulares, a separação das células é uma etapa importante, seguida por 

operações que visam a extrair e purificar o produto. O processo “downstream” deve empregar condições que 

permitam elevado rendimento de extração e purificação, sem degradar o produto significativamente (Choi & Lee, 

1997; McAdam et al., 2020). 

As células são frequentemente separadas por centrifugação e em seguida são utilizados solventes e/ou 

surfactantes para lisar a célula e extrair o produto. Já foram descritos, em diferentes escalas de produção, o uso de 

solventes como clorofórmio, cloreto de metileno, 1,2-dicloroetano e outros. Métodos de extração de PHAs que 

combinam incubações em temperaturas brandas (25ºC) na presença de hipoclorito de sódio e surfactantes como 

docecil sulfato de sódio (“sodium dodecyl sulphate” - SDS) também já foram extensamente descritos, sobretudo em 

largas escalas, pois proporcionam os processos mais ecologicamente corretos e rendimentos tão elevados quanto 

95%, totalmente competitivos com o uso dos solventes orgânicos descritos acima. Muitos outros métodos de 

extração de PHAs já foram estudados, como combinação de SDS e/ou hipoclorito de sódio com clorofórmio, 

soluções de amônia e método enzimáticos (Hahn et al., 1994; Page & Cornish, 1993). Contudo, os custos destes 

processos se mostraram pouco atrativos em comparação ao uso de hipoclorito de sódio combinado a surfactantes 

(Akiyama et al., 2003; Choi & Lee, 1997; Leong et al., 2017). 

Após a extração do produto das células, seguem-se etapas seguidas de lavagens da solução em água, 

concentração do produto, secagem por “spray-drying” e processamento para forma final de comercialização em 

grânulos secos, que serão processados na fabricação de produtos bioplásticos. Quanto às escalas de produção, já 

foram descritas capacidades variadas, de 10 toneldas a 50.000 toneladas anuais, com produções de 1.000 a 20.000 

toneladas anuais como as escalas mais comuns (Carpine et al., 2020; Chen et al., 2015; McAdam et al., 2020; Ortiz-

Veizán et al., 2020). 

 

2.4. Análise de bioprocessos e estudos de viabilidade técnico-econômica 

É de grande interesse que o desenvolvimento de um bioprocesso considere, desde os estágios iniciais, a 

transferência da tecnologia. A fim de se obter um processo possível de ser escalonado e, finalmente, implantado na 

indústria, fatores como a escolha da matéria-prima, seleção do microrganismo e algumas condições de processo 

devem ser considerados no início do desenvolvimento já se tendo em mente os estágios finais de implantação.  

Por exemplo, a seleção da matéria-prima deve levar em conta a disponibilidade oferecida pela localização 

geográfica. Quais fontes de carbono permitiriam uma aquisição mais barata, inclusive por ser necessária menor 

logística. A seleção da fonte de carbono terá, ainda, enorme influência sobre o metabolismo do microrganismo 

selecionado. A linhagem produtora será capaz de consumir as fontes de carbono mais baratas? Se não, é valido 

considerar o desenvolvimento de uma linhagem para o consumo desta fonte de carbono específica? Condições de 
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cultivo também podem influenciar o metabolismo do microrganismo de modo a induzir a síntese de produtos 

secundários, o que pode afetar o rendimento do bioprocesso e a eficiência de operações “downstream”. Estes fatores 

influenciam não apenas na viabilidade técnica do desenvolvimento de um bioprocesso e transferencia de tecnologia, 

mas também em sua viabilidade econômica (Koutinas et al., 2012). 

Pode-se dizer que o desenvolvimento de bioprocessos exige a análise de etapas que são interdependentes. 

Portanto, o uso de “softwares” que permitam a modelagem e simulação dos processos é muito vantajoso. E o estudo 

de processos biológicos é intrinsicamente desafiador: muitos deles não ocorrem em estado estacionário; a cinética é 

complexa, com diferentes comportamentos e fases de cultivo; pode haver degradação de produto e/ou biocatalisador 

ao longo do processo; as propriedades físicas de células e metabólitos podem ser variáveis, a depender da fase de 

crescimento ou interferentes ambientais, como temperatura, pH e outros (Darkwah et al., 2018). 

Outros fatores importantes na análise da viabilidade técnico-econômica de determinado bioprocesso é 

determinar recursos necessários para se atender a uma demanda, sejam equipamentos, matérias-primas, energia, entre 

outros. Para se definir os custos relacionados ao bioprocesso, seus gargalos de produção e impactos ambientais, 

programas de simulação e análise de bioprocessos foram desenvolvidos e são amplamente utilizados atualmente. Os 

diferentes produtos disponíveis são programas, pacotes ou plataformas “online” que utilizam modelos matemáticos 

para descrever o crescimento celular, produção de produtos e balanço de materiais, simulando fenômenos químicos e 

bioquímicos dos bioprocessos. 

O OptFerm é uma plataforma “online” desenvolvida para simular bioprocessos e estimar concentrações 

iniciais ótimas para o planejamento de um processo em batelada alimentada. É capaz de estimar parâmetros cinéticos 

para se atingir o melhor modelo de simulação (http://darwin.di.uminho.pt/optferm/) (Rocha et al., 2009). O 

BioMASS é utilizado para simular concentrações de substrato, produtos e biomassa na operação de um dado 

biorreator. Nele, os fenômenos do bioprocesso podem ser visualizados graficamente (Phan-Thien, 2011). O 

programa KINSOLVER utiliza reações bioquímicas e regulações gênicas para realizar simulações de bioprocessos 

empregando concentrações iniciais das espécies reagentes (Aleman-Meza et al., 2009). KINSIM simula o avanço de 

curvas cinéticas (Barshop et al., 1983) e outros que simulam reações bioquímicas e fornecem o cálculo de parâmetros 

cinéticos são Kinetic Explorer (Johnson et al., 2009), COPASI (Hoops et al., 2006), KINFITSIM (Svir et al., 2002) e 

GEPASI (Mendes, 1993). 

Simuladores desenvolvidos por grupos de pesquisa brasileiros são o EMSO (Soares & Secchi, 2003), que 

modela processos dinâmicos ou em estado estacionário e calcula os parâmetros cinéticos; e o AnaBioPlus (Oliveira et 

al., 2017), que analisa biorreatores, calcula parâmetros cinéticos de crescimento celular e outros, permite analisar 

dados experimentais de cultivo e simular condições de operação. 

As ferramentas de simulação ganharam muito destaque nos últimos anos pela possibilidade de se realizar 

experimentos in silico, o que reduz muito trabalho laboratorial, tempo e custo. O uso de simuladores de processos se 

iniciou nos anos 1960 na indústria química e petroquímica. No entanto, estes simuladores simulavam 

majoritariamente processos contínuos. Nos cenários de processos biológicos, muitos processos são conduzidos em 

batelada ou batelada alimentada, o que fez surgir a necessidade do desenvolvimento de simuladores mais adaptados 

para as necessidades dos bioprocessos. Nos anos 1990 surgiram simuladores que foram amplamente disseminados e 

que se mantem em atualização por seus desenvolvedores até hoje, como o Batch Plus (atualmente Aspen Plus), da 

Aspen Tecnology (https://www.aspentech.com/products/engineering/aspen-plus), e o SuperPro DesignerⓇ da 

Intelligen (https://www.intelligen.com/superpro_overview.html). 
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O Aspen Plus é um “software” de uso bem estabelecido, no entanto possui aplicações mais abrangentes, 

tanto para indústria química quanto biotecnológica. O SuperPro DesignerⓇ já foi especificamente desenvolvido para 

a indústria de bioprodutos, e inclui bancos de dados úteis para simular bioprocessos farmacêuticos, de 

biocombustíveis, “biocommodities”, indústria de alimentos e outros (Petrides, 2015). 

O SuperPro DesignerⓇ é um programa que gera modelos de simulação de bioprocessos inicialmente a 

partir da adição dos equipamentos necessários no processo, que são denominados “procedimentos unitários” 

(identificado como “REACTOR”, por exemplo) com operações unitárias designadas a cada tipo de procedimento 

(“FERMENT”; “CHARGE”, “CLEAN IN PLACE”, por exemplo). No modelo, devem ser definidos os materiais 

necessários, as condições e parâmetros para cada operação. Cálculos de balanço de massa e energia são realizados 

para cada operação e, a partir destes resultados, o próprio programa pode definir o tamanho e quantidade necessários 

para cada equipamento, caso o usuário demande este tipo de cálculo. Portanto, a partir de uma demanda informada 

pelo usuário, o programa pode auxiliar em informar um cenário para o tamanho de planta industrial necessária para 

atingir tal demanda. 

Uma vez definidas as especificações do modelo do bioprocesso, a simulação fornece resultados que 

incluem composição e quantidades dos materiais de entrada e saída do bioprocesso; demanda de matérias-primas e 

fluxo de produtos na saída de um determinado procedimento unitário; cálculos dos tamanhos e quantidades de 

equipamentos; planejamento do processo; custos de operação, produção e investimento necessário. 

Ao desenvolver bioprocessos baseando-se em estudos e previsões, espera-se que um “software” seja 

capaz fornecer informações que alimentem uma tomada de decisão sobre necessidade de infraestrutura, ampliação, 

novas aquisições, possibilidade de integração e compartilhamento de recursos (água, energia, subprodutos ou 

equipamentos) entre linhas de produção. Espera-se também o estudo de melhorias em etapas de processo que 

tragam aumentos de rendimento significativos (Jiménez-González & Woodley, 2010). 

O estudo dos bioprocesso pode consistir de diferentes abordagens (Koutinas et al., 2012):  

(i) O desenvolvimento e validação de modelos que descrevam fenômenos biológicos objetivos do estudo: 

nesta abordagem, é interessante que o modelo seja compatível com medidas experimentais e reproduza 

propriedades dos componentes participantes, que serão a fonte de informações de entrada do modelo em 

desenvolvimento.  

(ii) Desenho de otimização de experimentos: ferramentas in silico podem direcionar para estratégias que 

maximizem coletas de dados, que indiquem quais parâmetros são mais significativos para uma resposta desejada e 

demanda de recursos para a execução dos experimentos. 

(iii)  Análise de sensibilidade: investiga como incertezas podem afetar o modelo e estimativas geradas pelo 

mesmo. Tais incertezas podem ser introduzidas no estudo através de parâmetros variáveis do processo. É 

esperado que estas análises discriminem parâmetros significativos de não significativos para uma dada resposta.  

Ainda, os modelos matemáticos utilizados nos estudos dos bioprocessos podem ser divididos em 

mecanísticos ou empíricos. Os modelos mecanísticos incorporam mecanismos e fenômenos internos do processo 

para formular operações do modelo. A partir de condições iniciais e princípios determinísticos específicos do 

processo, estes modelos permitem o estudo de extrapolações de fenômenos (Darkwah et al., 2018). 

Os modelos empíricos representam um sistema através de suas entradas e saídas e os mecanismos e 

fenômenos internos não são particularmente explorados nestes modelos. Como consequência, análises e predições a 

respeito do sistema se restringem ao plano de dados e condições impostas pelo modelo (Darkwah et al., 2018). 
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Tratando-se de bioprocessos, modelos mecanísticos são mais comumente empregados em análises 

cinéticas, processos de transferencia de massa e fenômenos termodinâmicos. Modelos empíricos comumente são 

aplicados no estudo de conversões de massa e resposta a condições de operação. Alguns mecanismos biológicos são 

complexos, sofrem interferência do modo de operação (contínuo, descontínuo) e do tempo; nestes casos são 

frequentemente descritos em modelos empíricos (Darkwah et al., 2018). 

Em processos biológicos descontínuos é uma abordagem tradicional o emprego de modelos empíricos 

estequiométricos. Trata-se o produto como um componente em função de um componente limitante, normalmente 

a fonte de carbono, e essa relação é governada por um fator de conversão global fixo. Processos do metabolismo de 

manutenção e crescimento também são expressos por modelos estequiométricos através de demanda e produção 

globais. Esta abordagem dissocia a interdependencia de substratos e produtos com a concentração de biocatalisador, 

células, que também pode ser variável ao longo do processo (Darkwah et al., 2018; Petrides et al., 1989). 

Uma vez obtido o modelo, é possível realizar análises de cenários que simulem, por exemplo, o impacto 

no custo de produção unitária: se o rendimento no procedimento fermentativo não for ótimo; se o procedimento de 

separação não alcançar uma eficiência determinada; se a produção anual precisar ser reduzida, entre outros casos. 

Avalia-se, portanto, o impacto de parâmetros de processo sobre indicadores como custo de produção, tempo de 

ciclos, etc. 

A análise de custos de produção e avaliação financeira do bioprocesso podem incluir custos de 

equipamentos e outros fatores variáveis, específicos das operações do modelo. A análise econômica do SuperPro 

DesignerⓇ oferece informações da participação de cada seção (processos dentro do bioprocesso global, como 

fermentação, separação, purificação, empacotamento, etc), de modo que se pode analisar quais etapas são mais 

representativas no custo global do processo, onde há o consumo mais significativo de matérias-primas, quais 

equipamentos tem maior peso no investimento inicial e qual a participação de custos da gestão de resíduos dentro do 

custo global. 

Tendo em vista o desenvolvimento de um bioprocesso, Akiyama et al. (2003) utilizaram o SuperPro 

DesignerⓇ para avaliar os custos de produção de poli(3-hidroxibutirato-co-5mol% 3-hidroxihexanoato), sintetizados 

por bactérias a partir de glicose e óleo de soja e avaliaram a competitividade dos produtos perante os polímeros 

derivados do petróleo. Por meio de análise de ciclo de vida do produto, os autores concluíram que existe potencial 

para a produção dos biopolímeros a partir do óleo de soja e que o processo é muito atrativo por apresentar menor 

consumo de energia e resultar em menores emissões de CO2 do que a produção a partir da glicose. Além disso, 

ambos bioprodutos se mostraram competitivos com o polímero derivado do petróleo. 

Haas et al. (2006) empregaram o SuperPro DesignerⓇ para avaliar o impacto que haveria no custo de 

produção se a produção de um coproduto fosse agregada ao processo. Simulando a produção de biodiesel, 

determinaram primeiramente a dependencia do custo de produção com o custo de aquisição da matéria-prima. 

Obtiveram que naquele bioprocesso havia a relação direta e linear entre os dois fatores. Optou-se por introduzir na 

simulação do bioprocesso a recuperação e comercialização do glicerol residual na forma de 80% (m m-1). Os autores 

observaram que o mercado do glicerol pode ter impacto sobre os custos de seu processo, de modo que a relação 

entre o custo do processo e valor de mercado do glicerol é linear e inversamente proporcional, de modo que a 

implantação da recuperação e venda do glicerol poderia reduzir os custos do processo em até 6%. Gómez et al. 

(2020) combinaram o SuperPro DesignerⓇ com “software” de avaliação ambiental para analisar a viabilidade 

econômica e potencial de impacto ambiental de configurações de processo para valorização do resíduo de soro do 

leite. 
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Processos em grande escala possuem muitos fatores capazes de afetar sua viabilidade econômica, tais 

como matéria-prima, rendimento do bioprocesso, demanda de energia do processo "downstream", entre outros. 

Roussos et al. (2019) simularam a produção de isobutanol a partir de material lignocelulósico com o objetivo de 

avaliar se a remoção integrada do produto do fermentador teria algum impacto sobre o consumo energético do 

processo. Os principais gargalos em processos de “biocommodities” comumente estão no processo fermentativo, já 

que os processos “downstream” normalmente consistem de relativamente poucas etapas. No entanto, através da 

simulação os autores obtiveram que a retirada integrada de produto poderia resultar em maiores concentrações de 

produto no fluxo de entrada do processo “downstream”, tornando possível uma redução no consumo energético no 

processo “downstream”. Tal economia energética resultou numa redução do custo de produção de US$ 2,24/L de 

isobutanol para US$ 1,42/L. 

A análise de viabilidade econômica pode se dar pela avaliação de diversos indicadores, os mais 

comumente empregados para o julgamento de projetos são o tempo de pagamento do investimento, ou “payback”, o 

Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e retorno sobre investimento (“Return On 

Investment” – ROI). Mel et al. (2015) e Vieira et al. (2016) utilizaram, respectivamente, processo de produção de 

biometano e processo de obtenção de óleo unicelular para demonstrar a aplicação de parâmetros cinéticos obtidos 

experimentalmente para se estimar indicadores de viabilidade econômica, tais como “payback”, TIR e VPL, além dos 

gargalos técnicos. Mel et al. (2015) conseguiram avaliar o impacto de purificação do biogás e eficiência em redução 

de DQO sobre indicadores de viabilidade econômica. Vieira et al. (2016) demonstraram a atratividade de 

investimento de se integrar a produção de óleos unicelulares com uma usina de etanol a partir de dados técnicos 

experimentais. 

O “payback” de um investimento é determinado pelo cálculo da razão de investimento inicial por lucros 

líquidos anuais, que podem ser obtidos pelo fluxo de caixa descontado. É um indicador que não reflete magnitudes 

de retorno, mas apresenta o tempo necessário para que as receitas geradas em um projeto se equilibrem com o 

investimento inicial efetivado. O parâmetro de julgamento de “paybacks" atrativos ou não atrativos se dá usualmente 

por comparação com projetos num determinado setor, ou seja, em alguns setores de investimentos, dez anos podem 

ser um “payback" aceitável, por exemplo, a depender da área de atuação de tal projeto. O indicador ROI é um 

indicador resultante da razão de lucros anuais líquidos sobre investimento inicial. Pode ser determinado em valores 

positivos ou negativos e, no caso de valor negativo, o projeto deve ser descartado (Assaf Neto, 1992; Erdogmus et 

al., 2004). 

O VPL é uma medida de lucro absoluta que representa o valor total do fluxo de caixa futuro ao longo da 

duração de um projeto. São consideradas uma taxa de atratividade mínima e taxas de juros, estas podendo ser 

consideradas para cenários de baixa, média e alta taxa de juros. Os valores de VPL refletem, portanto, a riqueza 

absoluta (R$, US$, por exemplo) de um projeto, o qual é considerado mais atrativo quanto mais alto for o valor de 

VPL. Projetos com VPL negativo significam, basicamente, que as receitas não cobrirão a taxa de atratividade mínima 

para o investimento e tais projetos devem ser desconsiderados. A TIR tem cálculo semelhante ao VPL, no entanto o 

VPL é calculado para determinadas taxas de impostos, enquanto que a TIR é calculada de modo a determinar a taxa 

de juros que faz o VPL ser igual a zero. Representa, portanto, a taxa de juros que iguala entradas e saídas e reflete 

uma rentabilidade percentual. Em um projeto de VPL positivo, a TIR se torna um indicador atrativo quando excede 

a taxa de atratividade mínima (Assaf Neto, 1992; Petrides, 2015). 

Em projetos de desenvolvimento de processos, tais indicadores econômicos podem ser utilizados através 

da construção de cenários teóricos, ou análise de sensibilidade de melhor e pior casos. Nestas análises, as condições 
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de simulação são fixas e as variáveis de interesse são manipuladas, gerando cenários que resultam em respostas a 

respeito do impacto de determinada variável sobre a resposta global de viabilidade técnico-econômica. Nestas 

análises, é papel do pesquisador determinar as variáveis dependentes e independentes, ou seja, quais condições serão 

fixas e quais serão afetadas pela manipulação das variáveis de interesse. Por exemplo, com o interesse em se avaliar o 

impacto do título final de um processo (g L-1), conduzir o processo por mais tempo, até que se obtenha títulos 

maiores pode não afetar a composição do meio de cultivo inicial, mas pode resultar em maiores concentrações de 

produtos secundários, os quais afetarão operações “downstream”. Neste caso, o título final (g L-1) é variável de 

interesse; composição de meio de cultivo é condição fixa; tempo de processo, composição de meio final e condições 

das operações "downstream” serão variáveis dependentes. Este método auxilia no desenvolvimento de bioprocessos, 

pois permite o foco em operações e/ou condições que podem ter maiores impactos econômicos (Petrides, 2015). 
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3. HIPÓTESE 

Este projeto teve como hipótese que a vinhaça obtida do processo de etanol de primeira geração a partir 

de melaço de cana-de-açúcar pode ser aplicada como constituinte de meio de cultivo de processos biotecnológicos e 

servir de fonte de carbono e nutrientes minerais para bactérias produtoras de aminoácidos ou polihidroxialcanoatos. 
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4. OBJETIVOS 

Foi objetivo geral deste estudo obter em escala laboratorial a síntese de bioprodutos por bactérias 

cultivadas em meios de cultivo à base de vinhaça e estimar a viabilidade técnico-econômica do bioprocesso, 

determinando a contribuição do uso da vinhaça para redução de custos de produção e aquisição de insumos. Foram 

objetivos específicos: 

(i) A condução de experimentos com frascos agitados para avaliar bactérias das espécies E. coli, R. eutropha 

e Halomonas sp., para crescimento celular e síntese de produto em meio mineral e em meios de cultivo à 

base de vinhaça em diferentes diluições volumétricas da mesma;  

(ii) A condução de experimentos em biorreator de escala laboratorial, obter a biossíntese de produto e 

analisar o processo de produção com cultivo de bactéria em meio de cultivo à base de vinhaça;  

(iii)  A análise do bioprocesso de produção para estudo da viabilidade técnico-econômica do bioprocesso 

aplicando vinhaça como constituinte do meio cultivo e avaliação da contribuição desta para redução nos custos 

de produção e consumo de insumos por meio de indicadores de retorno de investimento sobre capital direto fixo. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Vinhaça 

Uma amostra de vinhaça resultante de um processo de produção de etanol a partir de melaço de cana-de-

açúcar foi coletada de uma usina do interior do Estado de São Paulo em novembro de 2019. Esta vinhaça foi obtida 

na forma concentrada pela usina, com 16ºBrix. No Laboratório de Tecnologia de Álcool, do Departamento de 

Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 

Paulo, Campus Piracicaba, o material foi novamente concentrado até atingir 34,4ºBrix, transportado ao Laboratório 

de Biotecnologia Industrial (LBI) do IPT e armazenado em câmara fria a 4ºC.  

A mesma vinhaça foi utilizada em todos os procedimentos deste estudo, experimentaiss e análises. Para 

caracterização química do material, a vinhaça armazenada foi diluída dez vezes (m m-1) em água ultrapura de modo a 

atingir a concentração da vinhaça in natura, 3,4ºBrix. Eventuais diluições posteriores foram realizadas conforme 

exigência do método analítico de caracterização. A vinhaça foi caracterizada com pH = 4,3 e foram quantificados os 

teores de ácidos orgânicos, carboidratos, glicerol, sais e aminoácidos (Tabela 1). 

 

5.2. Linhagens bacterianas 

Todas as bactérias deste estudo foram mantidas em bancos de células em soluções de glicerol 20% (v v-1), 

e armazenadas a -80ºC. Periodicamente as linhagens foram mantidas e repicadas em placas de Petri com meio sólido  

em condições específicas para cada bactéria, conforme detalhado adiante. Antes dos experimentos, a ativação de 

todas as células foi realizada com a coleta de uma alíquota do banco de células mantido a -80ºC, que foi plaqueada 

em meio sólido e, após crescimento, uma colônia isolada foi utilizada para ativação em meio líquido. 

 

5.2.1. Escherichia coli MG1655 ΔmetJIQ ΔlysA pBBR1MCS-2::rhtC-thrB 

Neste estudo, os experimentos de síntese de L-treonina utilizaram a linhagem Escherichia coli MG1655 

ΔmetJIQ ΔlysA pBBR1MCS2::rhtC-thrB, denominada neste estudo convenientemente como E. coli THR14. A 

linhagem é derivada da E. coli MG1655, consumidora de glicose e cujos genoma e metabolismo estão amplamente 

elucidados na literatura (Bachmann, 1996). Esta linhagem bacteriana foi desenvolvida em projetos anteriores do LBI 

do IPT e é de posse do instituto. A construção da linhagem contou com manipulação de genes reguladores da via de 

aminoácidos derivados do L-aspartato (metJIQ), transporte de produtos (rhtC), auxotrofia em L-lisina (lysA) e 

superexpressão do gene da via de síntese de L-treonina (thrB). 

Todas as etapas de cultivo com a bactéria E. coli THR14 tiveram concentração do antibiótico 

canaminicina de 25 μg L-1 e foram realizadas a 30ºC. A preservação das células em meio sólido foi feita com meio de 

cultivo “Lysogeny broth” (LB) (Tabela 2). Cultivos de ativação de células e preparo de inóculo foram realizados em 

LB líquido com incubação em agitador rotativo a 180 rpm por 12-18 h. 
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Tabela 1. Caracterização química da vinhaça utilizada nos experimentos. 

 
Analito Concentração Unidade 

Ácidos orgânicos 

Ácido Acético 0,3 ± 0,01 g L-1 

Ácido lático 0,68 ± 0,04 g L-1 

Ácido succínico ND g L-1 

Carboidratos 

Sacarose ND g L-1 

Glicose 0,23 ± 0,04 g L-1 

Frutose 0,57 ± 0,02 g L-1 

Glicerol 10,03 ± 0,12 g L-1 

Sais (forma iônica) 

Cálcio (Ca2+) 1.586,6 ± 315,3 mg L-1 

Potássio (K+) 4.188,8 ± 41,3 mg L-1 

Amônio (NH4
+) 113,8 ± 2,9 mg L-1 

Sódio (Na+) 775,0 ± 4,8 mg L-1 

Aminoácidos 

L-alanina 22,42 ± 2,02 mg L-1 

L-glicina 6,70 ± 0,42 mg L-1 

L-valina 12,19 ± 0,53 mg L-1 

L-leucina 4,94 ± 0,06 mg L-1 

L-isoleucina 5,29 ± 0,37 mg L-1 

L-treonina 4,00 ± 1,32 mg L-1 

L-serina 22,10 ± 0,71 mg L-1 

L-prolina 9,78 ± 0,20 mg L-1 

L-asparagina 59,50 ± 34,08 mg L-1 

L-aspartato 133,44 ± 27,56 mg L-1 

L-metionina 3,01 ± 0,19 mg L-1 

L-glutamato 4,98 ± 0,03 mg L-1 

L-fenilalanina 3,88 ± 0,21 mg L-1 

L-glutamina ND mg L-1 

L-ornitina 1,76 ± 0,53 mg L-1 

L-lisina 4,86 ± 0,56 mg L-1 

L-histidina 3,81 ± 0,08 mg L-1 

L-tirosina 3,76 ± 0,37 mg L-1 

L-triptofano ND mg L-1 

L-cistina ND mg L-1 

ND: não detectável. 

 

Tabela 2. Meio de cultivo Luria-Bertani (LB). 

 
Composto Concentração Unidade 

 

Triptona 10 g L-1 

Extrato de levedura 5 g L-1 

NaCl 5 g L-1 
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5.2.2. Halomonas sp. HG03 

A linhagem Halomonas sp. HG03 foi utilizada para experimentos de síntese de PHB. A linhagem é 

derivada de Halomonas sp. HG01, a qual foi isolada de uma região de salinas no Distrito de San José, Departamento 

de Lambayeque, no Peru, caracterizada e estudada no Laboratório de Bioprodutos do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, Cidade Universitária, São Paulo/SP. Análises filogenéticas indicaram que 

a linhagem Halomonas sp. HG01 possui maior similaridade genética com as linhagens Halomonas halofila NR 114161 e 

Halomonas salina NR 042050. A linhagem Halomonas sp. HG01 é naturalmente consumidora de sacarose e a linhagem 

Halomonas sp. HG03 foi finalmente obtida a partir da Halomonas sp. HG01 por engenharia evolutiva para obtenção de 

uma linhagem consumidora de glicerol (Moreno, 2015). 

Todos os cultivos com Halomonas sp. HG03 foram realizados a 30ºC. O cultivo em meio sólido foi feito 

em caldo nutriente suplementado com NaCl (Tabela 3). A ativação de células foi feita em caldo nutriente líquido de 

mesma composição e incubação em agitador rotativo a 150 rpm por 24 h. 

 

Tabela 3. Caldo nutriente suplementado com NaCl (Guzmán et al., 2012). 

 
Composto Concentração Unidade 

 

Extrato de carne 3 g L-1 

Peptona 5 g L-1 

NaCl 100 g L-1 

 

5.2.3. Ralstonia eutropha LFM035-9 pBBR1MCS-2::phaPCJ 

A linhagem Ralstonia eutropha LFM035-9 pBBR1MCS-2::phaPCJ foi desenvolvida no Laboratório de 

Bioprodutos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Cidade Universitária, São Paulo/SP. 

A linhagem foi desenvolvida para o consumo de glicerol e utilizada nos experimentos de síntese de PHB. A linhagem 

LFM035 é deficiente na síntese de PHB (PHB -4), derivada da Ralstonia eutropha H16 e o plasmídeo pBBr1MCS-

2::phaPCJ porta o operon phaPCJ de Aeromonas sp., com genes codificantes das enzimas PHAsina (phaP), PHA sintase 

(phaC) e enoil-CoA hidratase (R)-específica. Neste estudo, a linhagem foi convenientemente denominada R. eutropha 

L359PCJ. 

Todos os cultivos descritos com a bactéria foram realizados a 30ºC e os meios de cultivo tiveram 

concentração do antibiótico canaminicina de 25 μg L-1. O cultivo em meio sólido foi feito com LB (Tabela 2) e a 

ativação de células para experimentos foi realizada em meio LB líquido, com incubação em agitador rotativo a 150 

rpm por 24 h. 

 

5.3. Experimentos em frascos agitados 

Foram realizados ensaios em frascos agitados com as linhagens E. coli THR14, Halomonas sp. HG03 e R. 

eutropha L359PCJ com o objetivo de comparar crescimento celular e biossíntese de produtos das bactérias em meios 

de cultivo mineral e à base de vinhaça. Foram utilizados meios minerais específicos para o cultivo específico de cada 
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linhagem e diluições volumétricas de vinhaça nestes meios. A adição de vinhaça nos meios de cultivo teve como 

objetivo o uso da água presente na vinhaça, assim como os nutrientes nela presentes. Macronutrientes limitantes ao 

crescimento das bactérias, como fonte de carbono, nitrogênio e fósforo foram padronizados entre tratamentos de 

modo a garantir as condições apropriadas para crescimento celular; demais nutrientes dos meios minerais foram 

diluídos pela adição de vinhaça. Todos os cultivos em frascos agitados foram conduzidos utilizando a razão de 20% 

do volume de trabalho para a capacidade de volume do frasco. 

Nestes ensaios, duas formas de vinhaça foram utilizadas: in natura e concentrada. Para preparo da vinhaça 

in natura, como descrito acima, o material armazenado em 34,4ºBrix foi diluído dez vezes (m m -1) para concentração 

final de 3,4ºBrix. Nos experimentos em frascos agitados, é denominada vinhaça concentrada o material que foi 

diluído para concentração final de 7ºBrix. Ambas as vinhaças foram filtradas em sistema a vácuo com funil de 

Büchner e Kitassato, utilizando papel filtro qualitativo 80 g para remoção de sólido insolúveis. Após filtração, as 

vinhaças tiveram pH ajustado com NaOH 10 M ou NH4OH 4 N para 6,8 < pH < 7,8, colocadas separadamente em 

frascos Schott, autoclavadas a 121ºC, por 15 minutos. Vinhaças neutralizadas e estéreis foram, então, utilizadas para 

o preparo dos meios de cultivo à base de vinhaça descritos adiante nesta seção. A Tabela 4 apresenta os tratamentos 

avaliados para cada linhagem. 

 

Tabela 4. Tratamentos avaliados nos cultivos em frascos agitados para análise de crescimento celular e síntese de produto por E. 
coli THR14, Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ em meios de cultivo à base de vinhaça. 

Diluição volumétrica de vinhaça E. coli 
THR14 

Halomonas sp. HG03 R. eutropha L359PCJ 

Controle (sem vinhaça) MMEc MMHa MMRe 

25% de vinhaça in natura MMEcV253 -- -- 

50% de vinhaça in natura MMEcV503 MMHaV503 MMReV503 

75% de vinhaça in natura MMEcV753 MMHaV753 MMReV753 

50% de vinhaça concentrada -- MMHaV507 MMReV507 

75% de vinhaça concentrada -- MMHaV757 MMReV757 

 

Todos os meios à base de vinhaça foram submetidos a análises de quantificação de massa seca. A fim de 

garantir que sólidos insolúveis residuais da vinhaça não superestimassem os valores de massa seca celular, todos os 

tratamentos que utilizaram vinhaça foram amostrados, em triplicata, previamente à inoculação das bactérias. 

Amostras contendo unicamente o meio de cultivo, sem células, passaram pelos mesmos procedimentos de 

quantificação de massa seca utilizados para as amostras com células, conforme descritos adiante. A massa seca 

residual dos meios de cultivo à base de vinhaça foi aferida. A média resultante de cada tratamento foi utilizada para 

que este valor fosse subtraído das amostras contendo células, no final dos processos. Portanto, os resultados de 

massa seca celular dos tratamentos à base de vinhaça consistem na massa seca total da amostra subtraída da massa 

seca do meio à base de vinhaça. 

Os bioprocessos foram avaliados quanto a concentrações finais de biomassa celular e produto, assim 

como fatores de conversão de substrato em células e produtos. 
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5.3.1. Biossíntese de L-treonina por E. coli THR14 em meios à base de vinhaça 

O cultivo em frascos agitados teve ativação de células de E. coli THR14 e preparo de inóculo para 

produção de L-treonina conforme descrito acima. O meio mineral de cultivo de E. coli, denominado MMEc neste 

estudo, foi adaptado de (Lee et al., 2006) e a composição detalhada é apresentada na Tabela 5.  

Os tratamentos que avaliaram meios de cultivo à base de vinhaça foram apresentados na Tabela 4. Todos 

os tratamentos tiveram as concentrações de glicose, (NH4)2SO4, KH2PO4 e L-lisina descritos na Tabela 5. Os meios 

de cultivo tiveram pH inicial ajustado com NH4OH 4 N para 6,8 < pH < 7,8. Foi utilizada razão de inóculo de 10% 

(v v-1), 50 mL de meio de cultivo em frascos de 250 mL, incubados a 30ºC por 24 h.  

No momento t = 0 h, foram coletadas amostras para determinação de substrato inicial (glicose), 

concentração inicial de células e massa seca dos meios de cultivo à base de vinhaça. Após encerramento dos 

bioprocessos, as amostras foram centrifugadas para separação das células a 10.000 g, 10 min, 10ºC. O sobrenadante 

foi utilizado para determinação de substrato residual, metabólito secundário (ácido acético) e L-treonina por métodos 

cromatográficos. O pellet de células foi utilizado na determinação de massa seca celular por gravimetria. 

 

Tabela 5. MMEc – Meio mineral para cultivo de E. coli THR14 (adaptado de Lee et al., 2006). 

Composto Concentração Unidade 

Glicose 25 g L-1 

(NH4)2SO4 5 g L-1 

KH2PO4 8,5 g L-1 

MgSO4 1 g L-1 

Citrato de sódio 0,5 g L-1 

L-lisina 0,5 g L-1 

CaCO3 10 g L-1 

Solução de elementos traços 1 mL L-1 

Composição da Solução de elementos traços (L-1): 13,2 g CaCl2; 8,4 g FeSO4; 2,4 g MnSO4; 2,4 g ZnSO4; 0,48 g CuSO4; 0,48 g 

CoCl2; 0,24 g Na2MoO4; 0,06 g K2B4O7, diluídos em HCl 1 N; esterilização por ultrafiltração. 

 

5.3.2. Produção de PHB por Halomonas sp. HG03 em meios à base de vinhaça 

A ativação das células e preparo de inóculo foram realizados conforme descrito acima, utilizando o meio 

de cultivo detalhado na Tabela 3. Foi utilizado o meio mineral halofílico MMHa, adaptado de Ramsay et al. (1990) 

(Tabela 6). No cultivo de Halomonas sp. HG03 foram utilizados meios à base de vinhaça in natura (3,4ºBrix) e vinhaça 

concentrada (7ºBrix) (Tabela 4). Fonte de carbono (sacarose), (NH4)2SO4, fosfatos (Na2HPO4; KH2PO4) e NaCl 

tiveram as mesmas concentrações em todos os tratamentos. Solução de NaOH 10 M foi utilizada para ajuste de 6,8 

< pH < 7,8.  

Foi utilizada razão de inóculo de 5% (v v-1) em 25 mL de volume de trabalho em frascos de 125 mL, 

incubados a 30ºC, sob agitação de 150 rpm por 48 h. Amostras no momento t = 0 h foram coletadas para 

determinação de substrato (sacarose) inicial, massa seca celular inicial, concentração de PHB inicial e massa seca dos 

meios de cultivo à base de vinhaça. No momento t = 48 h, amostras foram coletadas, centrifugadas a 4500 g, 15 min, 
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4ºC para separação das células. O sobrenadante foi utilizado para determinação de sacarose e amônio residuais. O 

pellet de células foi utilizado para obtenção de massa seca celular por liofilização.  

A massa seca liofilizada foi pesada e utilizada para determinação de massa seca celular total. Este mesmo 

material foi subsequentemente utilizado nas análises de determinação de PHB. Uma vez determinado o teor de PHB 

por massa seca de célula, a massa de produto foi subtraída da massa seca celular total, resultando no valor de 

biomassa residual. 

 

Tabela 6. MMHa – Meio mineral para cultivo de Halomonas sp. HG03 (adaptado de Ramsay et al., 1990). 

 
Composto Concentração Unidade 

 

Sacarose 15 g L-1 

(NH4)2SO4 1 g L-1 

KH2PO4 1,5 g L-1 

Na2HPO4 3,5 g L-1 

MgSO4.7H2O 0,2 g L-1 

CaCl2.2H2O 0,01 g L-1 

Citrato férrico (III) amoniacal 0,06 g L-1 

NaCl 80 g L-1 

Solução de elementos traços 1 mL L-1 

Composição da Solução de elementos traços (L-1): 0,3 g H3BO3; 0,2 g CoCl2.6H2O; 0,1 g ZnSO4.7H2O; 0,03 g MnCl2.4H2O; 0,03 

g NaMoO4.2H2O; 0,02 g NiCl2.6H2O; 0,01 g CuSO4.5H2O. 

 

5.3.3. Produção de PHB por Ralstonia eutropha L359PCJ em meios à base de vinhaça 

A ativação de células e preparo de inóculo foram realizados conforme descrito anteriormente, utilizando o 

meio LB (Tabela 2). O cultivo para produção de PHB por R. eutropha L359PCJ utilizou o meio mineral adaptado de 

Ramsay et al. (1990), denominado MMRe e descrito na Tabela 7. 

 

Tabela 7. MMRe – Meio mineral para cultivo de R. eutropha L359PCJ (adaptado de Ramsay et al., 1990). 

 
Composto Concentração Unidade 

 

Glicerol 15 g L-1 

(NH4)2SO4 1 g L-1 

KH2PO4 1,5 g L-1 

Na2HPO4 3,5 g L-1 

MgSO4.7H2O 0,2 g L-1 

CaCl2.2H2O 0,01 g L-1 

Citrato férrico (III) amoniacal 0,06 g L-1 

Solução de elementos traços 1 mL L-1 

Composição da Solução de elementos traços (L-1): 0,3 g H3BO3; 0,2 g CoCl2.6H2O; 0,1 g ZnSO4.7H2O; 0,03 g MnCl2.4H2O; 0,03 

g NaMoO4.2H2O; 0,02 g NiCl2.6H2O; 0,01 g CuSO4.5H2O. 
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Os experimentos de produção de PHB em meios à base de vinhaça utilizaram vinhaça in natura e vinhaça 

concentrada como descrito na Tabela 4 e estes tratamentos tiveram o glicerol fornecido parcial ou totalmente pela 

vinhaça, nas concentrações descritas a seguir conforme o tratamento: MMReV503 com 2,5 g L-1 de glicerol; 

MMReV753 com 5 g L-1 de glicerol; MMReV507 com 7,5 g L-1 de glicerol; e MMReV757 com 15 g L-1 de glicerol. Por 

fim, uma solução concentrada de 150 g L-1 de glicerol foi utilizada para suplementar fonte de carbono nos 

tratamentos MMReV503, MMReV753 e MMReV507 até a concentração final de 15 g L-1. O tratamento controle, 

composto 100% (v v-1) por MMRe teve o glicerol inteiramente fornecido pela solução concentrada. Nenhuma fonte 

de carbono externa foi adicionada no tratamento MMReV757. 

Além do glicerol, todos os tratamentos tiveram as mesmas concentrações de (NH4)2SO4 e fosfatos 

(Na2HPO4; KH2PO4) e os meios tiveram ajuste de pH com NaOH 10 M para 6,8 < pH < 7,8. Foi utilizada razão de 

inóculo de 5% (v v-1) em 25 mL de volume de trabalho em frascos de 125 mL, incubados a 30ºC, sob agitação de 150 

rpm por 48 h. As amostras no tempo t = 0 h e t = 48 h tiveram os mesmos procedimentos descritos no item 

anterior. 

 

5.3.4. Tratamento de dados 

Os experimentos em frascos agitados tiveram todos os tratamentos conduzidos em triplicatas biológicas e 

procedimentos analíticos em duplicatas. Os dados foram analisados por ANOVA e médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey (5% de probabilidade) utilizando o pacote ExpDes.pt no “software” RStudio (Ferreira et al., 2014). 

 

5.4. Experimentos em biorreatores de tanque agitado 

Para ensaios em biorreatores, foram selecionados os processos de biossíntese de PHB utilizando as 

linhagens Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ em meios de cultivo à base de vinhaça. Os cultivos foram 

realizados em reator BiostatⓇ Cplus, Sartorius Stedim Biotech, com capacidade de 15 L (Figura 1). 

Para cultivo em biorreator foi selecionada a condição de diluição volumétrica de 50% de vinhaça 

concentrada em meio mineral, avaliada em frascos agitados (MMHaV507 e MMReV507). Os cultivos em biorreatores 

aplicaram a mesma estratégia de operação para ambas as bactérias. Especificidades quanto às necessidades 

nutricionais de cada uma serão detalhadas nos itens adiante, como os meios minerais utilizados para cultivo em 

biorreator de R. eutropha L359PCJ (Tabela 8) e Halomonas sp. HG03 (Tabela 10). 

Para o cultivo de cada bactéria, dois tipos de vinhaça foram utilizados: vinhaça 7ºBrix, diluída cinco vezes 

(m m-1) do material estocado a 34,4ºBrix, com ajuste de 6,8 < pH < 7,8 com solução NaOH 10 M; e vinhaça a 

34,4ºBrix, com o mesmo ajuste de pH. Ambas as vinhaças neutralizadas foram previamente autoclavadas em frascos 

individuais, a 121ºC, 15 min, e então utilizadas nos preparos de meios de cultivo descritos a seguir. 

O preparo de inóculo reproduziu as condições executadas para o cultivo em frascos agitados. Halomonas 

sp. HG03 foi cultivada em caldo nutriente halofílico (Tabela 3) e R. eutropha L359PCJ foi cultivada em meio LB 

(Tabela 2). Ambas foram submetidas à incubação a 30ºC, sob agitação de 150 rpm por 24 h. Garantiu-se que ambos 

inóculos haviam atingido densidade óptica (DO600) de 1. Destas culturas foram utilizados volumes que 

correspondessem a uma razão de inóculo de 10% (v v-1) nos volumes de trabalho em biorreatores, que tiveram 

volume inicial de 6 L.  
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Os bioprocessos foram conduzidos em bateladas sucessivas e, dado que os bioprocessos de síntese de 

PHB se dividem em etapas de crescimento e de acúmulo, as adições foram operadas de maneira diferencial conforme 

a fase de cultivo a ser induzida. Os processos foram iniciados em batelada até que a fonte de carbono atingisse 

concentração limitante. Neste momento, uma nova batelada foi fornecida de modo a prolongar a fase de crescimento 

celular por meio do fornecimento de fonte de carbono, nitrogênio, fosfato e demais micronutrientes. Uma vez que a 

fonte de carbono atingiu novamente concentrações limitantes, as bateladas seguintes passaram a fornecer fonte de 

carbono, visando à indução de acúmulo de PHB. 

 

 

Figura 1. Biorreator BiostatⓇ Cplus, Sartorius Stedim Biotech, de capacidade de 15 L, utilizados nos cultivos de biossíntese de 
PHB em meios de cultivo à base de vinhaça concentrada. 
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Ambas as bactérias foram cultivadas a 30ºC, controle de pH com H2SO4 2 N e NaOH 2 N, aeração inicial 

de 3 Lpm (litros por minuto), ou 0,5 vvm , agitação inicial de 300 rpm e configuração para controle automático de 

oxigênio dissolvido (OD) com saturação mínima de 40%. 

Os bioprocessos tiveram monitoramento em tempo real de oxigênio dissolvido, fração molar de O2 e 

CO2 nos gases de saída, aeração, agitação, pH, temperatura e volumes de ácido e base para controle de pH. Amostras 

foram coletadas em intervalos mínimos de 2 h e imediatamente utilizadas na análise de crescimento celular por 

densidade óptica por absorbância a 600 nm (DO600). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10.000 g, 10min, 

10ºC para separação das células. Os pellets foram utilizados para determinação de MSC total, MSCr e teor de PHB. 

O sobrenadante foi utilizado para a determinação de amônio residual e concentração de substratos (sacarose ou 

glicerol) por cromatografia. 

 

5.4.1. Cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator com meio de cultivo à base de 

vinhaça 

O meio mineral utilizado para cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator foi adaptado de Ramsay et al. 

(1990) e é denominado neste estudo de MMBReV507. A Tabela 8 apresenta a concentração final dos componentes do 

meio mineral no reator considerando a diluição volumétrica de 50% de vinhaça 7ºBrix. Da mesma maneira que os 

cultivos em frascos agitados, as fontes de nitrogênio ((NH4)2SO4) e fosfato (KH2PO4) foram preparadas de modo a 

não serem diluídas pela adição de vinhaça. O glicerol foi utilizado em concentração inicial de 15 g L -1, no entanto, o 

meio mineral de MMBReV507 forneceu apenas 7,5 g L-1 e os restantes 7,5 g L-1 foram fornecidos pela vinhaça 

concentrada. As concentrações dos demais nutrientes do meio mineral foram diluídos com a adição de 50% (v v-1) ao 

meio. 

 

Tabela 8. MMBReV507 – Meio mineral para cultivo de R. eutropha L359PCJ (adaptado de Ramsay et al., 1990). 

 Volume (L) Composto Concentração Unidade 

Vinhaça 7ºBrix 3 Glicerol 7,5 g L-1 

MMBReV507 3 Glicerol 7,5 g L-1 

  (NH4)2SO4 3,6 g L-1 

  KH2PO4 2,65 g L-1 

  MgSO4.7H2O 0,155 g L-1 

  CaCl2.2H2O 0,005 g L-1 

  Citrato férrico (III) amoniacal 0,075 g L-1 

  Solução de elementos traços 1 mL L-1 

Volume de trabalho final (L): 6   

Composição da Solução de elementos traços (L-1): 0,3 g H3BO3; 0,2 g CoCl2.6H2O; 0,1 g ZnSO4.7H2O; 0,03 g MnCl2.4H2O; 0,03 

g NaMoO4.2H2O; 0,02 g NiCl2.6H2O; 0,01 g CuSO4.5H2O. 

 

A fase de crescimento celular contou com uma segunda batelada com objetivo de fornecer todos os 

componentes do meio inicial, como descrito no item anterior. Uma solução concentrada de MMBReV507 foi 

preparada. Para fornecimento da vinhaça nesta batelada, foi utilizada a vinhaça a 34,4ºBrix que, de acordo com a 
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caracterização da vinhaça in natura (3,4ºBrix) (Tabela 1), apresentava concentração de 100 g L-1 de glicerol. A solução 

fornecida nessa batelada para prolongamento da fase de crescimento celular foi preparada em forma concentrada 

para atingir concentração final no biorreator descrita na Tabela 9. 

As adições seguintes visaram a induzir a fase de acúmulo de PHB, portanto o objetivo foi o fornecimento 

de glicerol, levando ao desequilíbrio nutricional com excesso de fonte de carbono e limitação em nitrogênio. Nesta 

etapa as adições foram realizadas com vinhaça 34,4ºBrix e solução concentrada de glicerol (300 g L -1) de modo a 

manter o glicerol no reator na concentração final de 15 g L-1, com 7,5 g L-1 de glicerol provenientes da vinhaça e 7,5 

g L-1 suplementados pela solução concentrada. A fase de acúmulo foi conduzida até que o estado estacionário de 

crescimento fosse atingido. 

 

Tabela 9. Solução de alimentação diferencial para fase de crescimento celular no cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator. 

 Volume (L) Composto Concentração Unidade 

Vinhaça 34,4ºBrix 0,5 Glicerol 7,5 g L-1 

MMBReV507 0,2 Glicerol 7,5 g L-1 

  (NH4)2SO4 3,6 g L-1 

  KH2PO4 2,65 g L-1 

  MgSO4.7H2O 0,155 g L-1 

  CaCl2.2H2O 0,005 g L-1 

  Citrato férrico (III) amoniacal 0,075 g L-1 

  Solução de elementos traços 1,0 mL L-1 

Volume de trabalho final (L): 6,7   

Composição da Solução de elementos traços (L-1): 0,3 g H3BO3; 0,2 g CoCl2.6H2O; 0,1 g ZnSO4.7H2O; 0,03 g MnCl2.4H2O; 0,03 

g NaMoO4.2H2O; 0,02 g NiCl2.6H2O; 0,01 g CuSO4.5H2O. 

 

5.4.2. Cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator com meio de cultivo à base de 

vinhaça 

O meio mineral utilizado para cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator foi adaptado de Ramsay et al. 

(1990) para o cultivo de linhagem halofílica e é denominado neste estudo de MMBHa. A Tabela 10 apresenta a 

concentração final dos componentes do meio mineral no reator considerando a diluição volumétrica de 50% de 

vinhaça 7ºBrix. As fontes de carbono (sacarose), nitrogênio ((NH4)2SO4), fosfato (KH2PO4) e NaCl foram 

preparadas de modo a não serem diluídas pela adição de vinhaça e os demais nutrientes do meio mineral foram 

diluídos pela adição de vinhaça concentrada em relação às concentrações do meio de cultivo original (Ramsay et al., 

1990). Foi utilizada a concentração inicial de sacarose de 15 g L-1, e a vinhaça contribuiu com 7,5 g L-1 de glicerol. 

A fase de crescimento celular teve a alimentação diferenciada, visando ao fornecimento de fonte de 

carbono, nitrogênio e demais nutrientes. Uma solução concentrada do meio MMBHaV507 preparada de modo a 

atingir no biorreator as concentrações finais descritas na Tabela 11. A vinhaça a 34,4ºBrix foi juntamente fornecida 

na alimentação de modo a manter a composição de meio no reator com diluição de 50% (v v -1) de vinhaça 

concentrada. 
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Finalmente, as adições para indução da fase de acúmulo de PHB visaram ao fornecimento desequilibrado 

de nutrientes, levando, portanto à elevada disponibilidade de fonte de carbono e limitação em nitrogênio. Foram 

realizadas alimentações com vinhaça 34,4ºBrix de modo a manter a diluição de 50% (v v-1) de vinhaça concentrada. 

Para isso, a concentração de 7,5 g L-1 de glicerol foi utilizada como referencia. O fornecimento de sacarose foi feito 

com solução concentrada de 600 g L-1 de sacarose, objetivando a concentração final de 15 g L-1. A fase de acúmulo 

foi conduzida até que se observasse fase estacionária do crescimento celular. 

 

Tabela 10. MMBHaV507 – Meio mineral para cultivo de Halomonas sp. HG03 (adaptado de Ramsay et al., 1990). 

 Volume (L) Composto Concentração Unidade 

Vinhaça 7ºBrix 3 Glicerol 7,5 g L-1 

MMBHaV507 3 Sacarose 15 g L-1 

  (NH4)2SO4 3,6 g L-1 

  KH2PO4 2,65 g L-1 

  MgSO4.7H2O 0,155 g L-1 

  CaCl2.2H2O 0,005 g L-1 

  Citrato férrico (III) amoniacal 0,075 g L-1 

  NaCl 80 g L-1 

  Solução de elementos traços 1 mL L-1 

Volume de trabalho final (L): 6   

Composição da Solução de elementos traços (L-1): 0,3 g H3BO3; 0,2 g CoCl2.6H2O; 0,1 g ZnSO4.7H2O; 0,03 g 

MnCl2.4H2O; 0,03 g NaMoO4.2H2O; 0,02 g NiCl2.6H2O; 0,01 g CuSO4.5H2O. 

 

Tabela 11. Solução de alimentação diferencial para fase de crescimento celular no cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator. 

 Volume (L) Composto Concentração Unidade 

Vinhaça 34,4ºBrix 0,5 Glicerol 7,5 g L-1 

MMBHaV507 0,2 Sacarose 15 g L-1 

  (NH4)2SO4 3,6 g L-1 

  KH2PO4 2,65 g L-1 

  MgSO4.7H2O 0,155 g L-1 

  CaCl2.2H2O 0,005 g L-1 

  Citrato férrico (III) amoniacal 0,075 g L-1 

  Solução de elementos traços 1 mL L-1 

Volume de trabalho final (L): 6,7   

Composição da Solução de elementos traços (L-1): 0,3 g H3BO3; 0,2 g CoCl2.6H2O; 0,1 g ZnSO4.7H2O; 0,03 g 

MnCl2.4H2O; 0,03 g NaMoO4.2H2O; 0,02 g NiCl2.6H2O; 0,01 g CuSO4.5H2O. 
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5.4.3. Tratamento de dados 

Os dados obtidos experimentalmente pelo cultivo de Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ foram 

tratados conforme descrito por Schmidell et al. (2001). 

Consumo de substrato (S), crescimento celular (X) e síntese de produto (P) foram analisados em função 

do tempo com curvas de S = S(t), X = X(t) e P = (t). As velocidades instantâneas (g L-1h-1) de consumo de substrato 

(rS) e formação de células (rX) e produto (rP) foram calculadas para cada tempo t, conforme as equações de (1)-(3). 

𝑟𝑆 =
−d(𝑆𝑓 − 𝑆𝑖)

d(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
 

eq. (1) 

 

𝑟𝑃 =
d(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

d(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
 

eq. (2) 

 

𝑟𝑋 =
d(𝑋𝑓 − 𝑋𝑖)

d(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
 

eq. (3) 

As velocidades específicas de consumo de substrato (μS, g g-1h-1), formação de células “X” (biomassa 

residual) (μX, h-1) e síntese de produto (μP, g g-1h-1) foram determinadas com a multiplicação das respectivas 

velocidades instantâneas pelo inverso da concentração de MSCrt (X) no momento t, eq. (4)-(6). 

 


𝑆

=
1

X
 ∙  𝑟𝑆 

eq. (4) 

 


𝑃

=
1

X
 ∙  𝑟𝑃 

eq. (5) 

 


𝑋

=
1

X
 ∙  𝑟𝑋 

eq. (6) 

A velocidade máxima de crescimento celular (μmáx, h-1) foi determinada pela representação 

semilogarítmica da concentração de MSCr (X) descrita pela eq. (7). 

 

 

ln
𝑋𝑓

𝑋𝑖
 =  μmáx ∙ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑖) 

eq. (7) 
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A produtividade (Pp) (g Lh-1) foi calculada segundo a formação de produto ao longo do tempo de processo, 

representadas pela eq. (8): 

𝑃𝑃𝑝ℎ𝑏 =
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

(𝑡𝑓 − 𝑡𝑖)
 

eq. (8) 

 

Os fatores de conversão (g g-1) calcularam a síntese de células (MSCr) e PHB segundo substratos 

consumidos em determinado intervalo de tempo, eq. (9)-(10). 

𝑌𝑋
𝑆⁄ =

(𝑋𝑓 − 𝑋𝑖)

(𝑆𝑖 − 𝑆𝑓)
 

eq. (9) 

𝑌𝑃
𝑆⁄ =

(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

(𝑆𝑖 − 𝑆𝑓)
 

eq. (10) 

 

A respiração celular foi expressa por taxa de assimilação de oxigênio dissolvido (“Oxygen Uptake Rate” - 

OUR) (gO2 L-1h-1), eq. (11); taxa de produção de dióxido de carbono (“Carbon dioxide Evolution Rate” - CER) 

(gCO2 L-1h-1), eq. (12); e quociente respiratório (“Respiratory Quotient” - RQ) (gCO2 gO2
-1), eq. (13), calculados a 

partir dos dados de fração molar dos gases de saída dos biorreatores. 

 

𝑂𝑈𝑅 =
(Φ𝑔𝑒 ∙ χ𝑂2𝑒) −  (Φ𝑔𝑠 ∙ χ𝑂2𝑠)

V
 

eq. (11) 

 

𝐶𝐸𝑅 =
(Φ𝑔𝑠 ∙ χ𝐶𝑂2𝑠) − (Φ𝑔𝑒 ∙ χ𝐶𝑂2𝑒)

V
 

eq. (12) 

 

𝑅𝑄 =
CER

OUR
 

eq. (13) 

 

Onde, 

g: vazão do gás de entrada (e) e saída (s) (gGÁS h-1); 

O2: fração (em massa) do oxigênio de entrada (e) e saída (s) (%); 

CO2: fração (em massa) do dióxido de carbono de entrada (e) e saída (s) (%); 

V: volume de trabalho do reator (L). 

 

As velocidades específicas de respiração qO2 (gO2 g-1h-1) e qCO2 (gCO2 g-1h-1) foram calculadas segundo 

eq. (14) e eq. (15): 
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𝑞𝑂2 =
1

X
 ∙  

𝑑𝑂2

𝑑𝑡
 

eq. (14) 

𝑞𝐶𝑂2 =
1

X
 ∙  

𝑑𝐶𝑂2

𝑑𝑡
 

eq. (15) 

 

 

5.4.3.1. Tratamento de dados experimentais para entrada em modelo de 

simulação no “software” SuperPro Designer 

Para as análises do bioprocesso de produção de PHB no “software” SuperPro Designer foram calculadas 

produtividades globais simuladas (PpG-Si), que consideraram o intervalo de tempo da fase de crescimento (tX-Si) e da 

fase de acúmulo (tPHB-Si). 

Para tX-Si foi estabelecido como objetivo atingir uma concentração de MSCr final simulada, Xf-Si,, 

caracterizando elevada densidade celular. Foi utilizada a equação eq. (7) para cálculo do intervalo de tempo 

necessário para obtenção de Xf-Si e, neste cálculo, foram empregados dados obtidos experimentalmente neste estudo 

para os termos Xi e μmáx; foram considerados ti = 0 h e tf = tX-Si. 

Para o cálculo de tPHB-Si utilizou-se a equação eq. (5). Foram utilizados dados experimentais para o termo 

μP e X = Xf-Si. Para o cálculo do termo “d(Pf - Pi)”, foram considerados teores de PHB obtidos experimentalmente. 

Logo,  

 

𝑃𝑖−𝑆𝑖  (g L−1) =
𝑋𝑓−𝑆𝑖

1 − ( 
𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑃𝐻𝐵 𝑛𝑜 𝑖𝑛í𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜

100⁄  )
 

eq. (16) 

 

𝑃𝑓−𝑆𝑖  (g L−1) =
𝑋𝑓−𝑆𝑖

1 − ( 
𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑃𝐻𝐵 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜

100⁄  )
 

eq. (17) 

 

 

Considerando ti = 0h e tf = tPHB-Si, foi possível, então, determinar PpG-Si (g Lh-1) segundo a eq. (18): 

 

𝑃𝑝𝐺−𝑆𝑖 =
𝑃𝑓−𝑆𝑖

𝑡𝑋−𝑆𝑖 + 𝑡𝑃𝐻𝐵−𝑆𝑖
 

eq. (18) 

 

5.5. Metodologias analíticas 

Todos os procedimentos descritos acima seguiram os métodos analíticos a seguir: 
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Quantificação de ácidos orgânicos (ácido acético, ácido láctico, ácido succínico) e carboidratos (sacarose, 

glicose, frutose, glicerol): cromatografia líquida (HPLC) em sistema DionexⓇ Ultimate 3000, Thermo Fisher 

Scientific Inc. Walthan, MA, USA. Foram utilizados a coluna Aminex HPX-87H Bio-Rad e detector RefractoMax 

250 (Showa Denko, 2017). 

Quantificação de sais catiônicos (cálcio, potássio, amônio e sódio) para caracterização de vinhaça: 

cromatografia iônica (IC) com sistema Metrohm 930 Compact, utilizando coluna Metrosep C4 250/4.0 (Metrohm, 

2017). 

Quantificação de aminoácidos: determinação com o kit Phenomenex “EZ:Faast (™) Family of Amino 

Acids Analysis Kit”, para quantificação em sistemas GC-FID (Badawy, 2012). 

Determinação de MSC por gravimetria: amostras de 10 mL dos experimentos de síntese de L-treonina 

foram centrifugadas a 10.000 g, 10 min, 10ºC. O pellet foi ressuspendido em água destilada e a ressuspensão de 

células foi filtrada a vácuo para retenção das células em membranas de poro 0,22 μm (Millipore). Em seguida, as 

membranas com amostras foram incubadas a 105ºC até massa constante. A massa seca foi calculada conforma eq. 

(19). Para análises de determinação seca resultante de sólidos insolúveis presentes nos meios à base de vinhaça, as 

amostras de meio de cultivo sem células receberam o mesmo tratamento aqui descrito para amostras de células. 

𝑀𝑆𝐶 = [Mmc − (Mm + Um)]  ∙  
1000

𝑣
 

eq. (19) 

Onde, 

MSC: massa seca celular (g L-1); 

Mmc: massa da membrana com amostra de células; 

Mm: massa da membrana sem amostra; 

Um: umidade da membrana, determinada no lote; 

v: volume de amostra (mL). 

 

Amônio residual: 3 mL de amostras foram alcalinizados por 30 μL de NaOH 10 M, sob agitação 

magnética, e imediatamente em seguida a detecção de amônio foi realizada com o kit Orion™ Ion-Specific Electrode 

(Orion 9512HPBNWP) (Thermo Fisher Scientific In.c, Walthan, MA, USA) e potenciômetro Thermo Scientific, 

Orion 4 Star, pH-ISE Benchtop, Singapore. (NH4)2SO4 foi utilizado como padrão para a curva de calibração de 10 a 

500 ppm. Quando necessário, as amostras foram devidamente diluídas para ajuste de concentração dentro da faixa de 

detecção coberta pela curva. 

Determinação de massa seca celular total e residual com liofilização de células: 10 mL de amostras dos 

experimentos de síntese de PHB foram centrifugados a 4500 g, 20 min, 10ºC. O pellet de células foi ressuspendido 

em solução salina (NaCl 0,85% m v-1) e centrifugado a 14.000 rpm, 10 min, 25ºC. Esta etapa foi repetida e o pellet 

resultante foi submetido a -80ºC por 2h, seguido por liofilização por 12 h. A massa seca liofilizada foi pesada e a 

massa seca de células (MSC) total foi determinada (g L-1). Este mesmo material foi utilizado para extração e 

quantificação de PHB. Após a determinação do teor de propila-ésteres, a massa de PHB foi subtraída de MSC total e 

resultou no valor de massa seca celular residual (MSCr). 

Determinação de PHB: foi realizada a propanólise conforme descrita por (Riis & Mai, 1988). Massas de 

até 15 mg das amostras secas liofilizadas foram transferidas para tubos de ensaio, seguindo-se da adição de padrão 

interno de análise (ácido benzóico 40 mg mL-1) e dos reagentes 1,2-dicloroetano (2 mL por amostra) e solução de 
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ácido clorídrico:propanol (1:4) (2 mL por amostra). Os tubos foram incubados a 90-100ºC por 3 h e após 

resfriamento das amostras foram realizadas duas etapas de extração líquida com água destilada para separação da fase 

aquosa e fase orgânica. A fase aquosa foi descartada e sais de sulfato de sódio de anidro e carbonato de cálcio foram 

adicionados às amostras, em quantidades não-limitantes, para absorção de fase aquosa remanescente e alcalinização 

da amostra. Finalmente, as amostras foram utilizadas para determinação de propil-ésteres por cromatografia gasosa. 

Foi utilizado sistema Agilent 7890A, com coluna HP-5 (5% difenil-95% dimetil-polisiloxane, 

comprimento 30 m, diâmetro 320 mm, espessura do filme 0,25 μm). Amostras de 1 μL foram analisadas com “split” 

de injeção de 1:20, usando detector de ionização por chama. Temperaturas do injetor e detector foram, 

respectivamente, 250ºC e 300ºC. Hélio (0,8 mL min-1) foi utilizado como gás de arraste e o programa de 

quantificação foi configurado em 100ºC por 1 min, 210ºC por 15 min, até 240ºC por 1 min. Polímeros de 

Pseudomonas oleovorans ou P. punida (Aldrich Chem. Co.) foram utilizados como padrões para a curva de calibração. 

Estas análises resultaram no teor (m m-1) de PHB por massa de amostra. A concentração de PHB (g L-1) foi então 

determinada a partir da concentração de MSC total. 

 

5.6. Análise de bioprocesso para estudo de viabilidade técnico-econômica no 

“software” SuperPro Designer 

Foi realizado o estudo de simulação e análise técnico-econômica do bioprocesso de produção de PHB por 

R. eutropha L359PCJ. Os modelos de simulação reproduziram as condições de bioprocesso empregadas nos 

experimentos em biorreatores, descritos acima. Parâmetros fisiológicos empregados na seção de bioprocesso do 

modelo de simulação foram obtidos experimentalmente ou simulados a partir de dados experimentais, conforme 

detalhado adiante. 

O uso da vinhaça como base do meio de cultivo foi expresso através dos custos na seção “Upstream”, 

aquela que inclui o preparo do meio de cultivo. O uso da vinhaça como constituinte do meio de cultivo do 

bioprocesso em larga escala foi avaliado por meio de gargalos econômicos na produção, assim como a estimativa de 

custo de produção e de indicadores de retorno econômico sobre investimento direto fixo. 

Como parâmetros de processo foram avaliados produtividade de produto, densidade celular e título final 

de produto (g L-1). Os parâmetros de processo foram avaliados com a análise de cenários técnicos. 

Quanto a custos de produção, primeiramente foi avaliada a contribuição da vinhaça no suprimento de 

insumos ao processo e redução de custos com a aquisição de matérias-primas decorrente da exploração da vinhaça.  

Ainda sobre custos de produção, foi realizada análise de sensibilidade para determinação do impacto do 

custo com glicerol sobre o custo de produção unitária (US$ kgPHB
-1). 

Os gargalos técnicos do bioprocesso foram identificados como as etapas ou operações limitantes no 

processo, por exemplo, como o tempo de uso de biorreator e seu impacto sobre número de bateladas por campanha. 

Gargalos econômicos foram identificados como aqueles fatores com maior participação sobre os custos de produção 

unitária. 

Por fim, foi realizada a estimativa de indicadores de retorno econômico sobre o investimento em capital 

direto fixo. A determinação de tais fatores foi importante para avaliar o potencial econômico e de competitividade de 

mercado do bioprocesso e seu produto resultante, assim como a atratividade para investimentos. 
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Foi utilizado o “software” SuperPro Designer v.9.5 para todas as simulações de cenários  técnicos e 

econômicos deste estudo. 

 

5.6.1. Desenho de modelo e cenário base 

Para este estudo foi desenvolvido um modelo de bioprocesso denominado cenário base, pois contou com 

as configurações de partida das análises técnico-econômicas do bioprocesso. Foi desenvolvido um modelo 

estequiométrico e os métodos de simulação e análise foram baseados naqueles descritos anteriormente por Petrides 

(2015). Operações, equipamentos e condições de processos foram baseados nos estudos de Akiyama et al. (2003); 

Canizales et al. (2020); Choi & Lee (1997); Hohenschuh et al. (2014); e Leong et al. (2017) e este último foi adotado 

como o estudo referencia da análise do modelo de simulação. Nesta seção são descritas as configurações e 

propriedades aplicadas neste cenário base. Quaisquer modificações realizadas para análises subsequentes são descritas 

nas seções adiante, com descrição apropriada dos cenários avaliados. 

O cenário base e todos os demais cenários simulados no SuperPro Designer® neste estudo tiveram as 

mesmas configurações para os seguintes fatores: (i) modelo estequiométrico baseado em cálculos de reações globais 

nas operações realizadas em biorreator, configurando o consumo e síntese de compostos pela bactéria; (ii) operação 

de processo em modo batelada; (iii) campanha anual com operação de 5760 horas, correspondendo ao tempo médio 

de 240 dias da safra de cana-de-açúcar; e (iv) produto final na forma de pureza comercial ≥ 99% (m m-1) e teor de 

água ≤ 0,1% (m m-1). 

O cenário base correspondeu a uma unidade com capacidade de produção anual de 10.000 toneladas de 

PHB.  Esta capacidade é compatível com aquelas descritas para a indústria (Carpine et al., 2020; Poltronieri & 

Kumar, 2018) e apresenta compatibilidade para integração com uma usina de grande porte. Foram consideradas 

como premissas para definição da capacidade de produção: 

(i) Cultivo de R. eutropha L359PCJ em meio MMReV507: metade do glicerol deve ser fornecida pela 

vinhaça; 

(ii) Vinhaça de composição de glicerol de 10 g L-1 (Tabela 1) a 3,4ºBrix; 

(iii) Oferta mínima de 4.430.000 m3 de vinhaça por safra, correspondendo a uma oferta de 44.300 

toneladas de glicerol por safra; 

(iv) Por safra, usina com produção de etanol entre 295.245 m3 e 442.900 m3, considerando, 

respectivamente, a produção de 15 e 10 L de vinhaça por litro de etanol. 

Como características gerais, o modelo apresentou uma seção “Upstream”, a seção “Bioprocesso” e uma 

seção “Downstream”, detalhadas a seguir.  

Os custos de insumos para o preparo do meio de cultivo do estudo são descritos na Tabela 12. Os preços 

do glicerol, surfactante e hipoclorito de sódio (NaOCl) foram determinados de acordo com o que foi descrito por 

Leong et al. (2017). Demais valores foram determinados como média de preços consultados nas lojas virtuais de 

fornecedores industriais (dados atualizados entre maio – agosto 2021). Todas as consultas foram realizadas em 

valores em dólares (US$). Demais custos de utilidades, equipamentos e mão-de-obra, que foram padronizados a 

todos os cenários estudados, são apresentados no Apêndice A. 

A Figura 2 apresenta o fluxograma de processo do cenário base e o Apêndice B detalha o número de 

unidades dos equipamentos no cenário base. 
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Tabela 12. Custos unitários de aquisição dos componentes do meio de cultivo. 

Componente Preço (US$ tonelada-1) 

Glicerol¤ 500 

(NH4)2SO4 107 

KH2PO4 980 

MgSO4 120 

CaCl2 130 

Citrato férrico amoniacal 285 

H3BO3
* 780 

CoCl2* 10.000 

ZnSO4
* 560 

MnSO4
* 1.900 

Na2MoO4
* 9.750 

NiCl2* 4.700 

CuSO4
* 3.800 

Surfactante¤ 800 

NaOCl¤ 200 

*Componentes da solução de elementos traços. 
¤Preço unitário configurado de acordo com Leong et al. (2017). 

 

5.6.1.1. Seção “Upstream” 

O cenário base simulou meio de cultivo mineral, sem vinhaça, cujo custo de preparo contou com a 

aquisição de todos os componentes. Este meio, MMBRe, adaptado de Ramsay et al. (1990), foi o mesmo meio 

utilizado nos cultivos em biorreatores descritos acima, porém sem diluição dos constituintes minerais pela vinhaça 

(MgSO4.7H2O, CaCl2.2H2O, citrato férrico III amoniacal e elementos traços) (Tabela 13). 

O preparo de meio de cultivo foi configurado no tanque de mistura (V-104), onde todos os nutrientes 

foram adicionados e, em seguida, a esterilização do meio acontece no tanque. Meio esterilizado é transferido para os 

biorreatores SFR-101, de preparo de inóculo, e FR-101, de biorreator de produção. 

Foi configurado preparo de inóculo que correspondesse à razão de inóculo de 10% (v v-1) do reator de 

produção. O biorreator de preparo de inóculo foi configurado em capacidade de 40 m3, com volume de trabalho 

máximo de 90% da capacidade. 

O preparo de inóculo no modelo de simulação foi simplificado, portanto um único procedimento unitário 

englobou a produção de inóculo nas escalas crescentes até o volume necessário para alimentar o reator de produção. 

As condições de cultivo no biorreator de preparo de inóculo utilizaram dados experimentais para tempo de processo 

(13 h) e fator de conversão de substrato em célula obtido experimentalmente na fase de crescimento. 
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Figura 2. Fluxograma de equipamentos e operações do cenário base para simulação do processo de produção de PHB por R. eutropha L359PCJ em meio MMReV507. Seções - Verde: “Upstream”. 
Laranja: “Bioprocesso”. Azul: “Downstream”. 
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Tabela 13. Meio de mineral MMBRe utilizado no cenário base do modelo de bioprocesso de produção de PHB no “software” 
SuperPro Designer. 

Componente Concentração Unidade 

Glicerol 15 g L-1 

(NH4)2SO4 3,6 g L-1 

KH2PO4 2,65 g L-1 

MgSO4.7H2O 0,31 g L-1 

CaCl2.2H2O 0,01 g L-1 

Citrato férrico (III) amoniacal 0,15 g L-1 

Solução de elementos traços 2 mL L-1 

Composição da Solução de elementos traços (L-1): 0,3 g H3BO3; 0,2 g CoCl2.6H2O; 0,1 g ZnSO4.7H2O; 0,03 g MnCl2.4H2O; 0,03 

g NaMoO4.2H2O; 0,02 g NiCl2.6H2O; 0,01 g CuSO4.5H2O. 

 

A Tabela 14 apresenta a equação estequiométrica que descreveu  a produção de inóculo em SFR-101 (R1). 

Foi considerada a composição do meio de cultivo MMBRe com normalização de todos os componentes pela 

concentração de glicerol. A formação de células e PHB utilizou fatores de conversão obtidos experimentalmente na 

fase de crescimento. 

 

Tabela 14. Reações estequiométricas configuradas em SFR-101 para produção de inóculo 

 
Componente limitante Reação estequiométrica em coeficiente de massa 

R1 Glicerol 1 Glicerol + 0,24 (NH4)2SO4 + 0,18 KH2PO4 + 0,021 MgSO4 + 0,0007 
CaCl2 + 0,01 Citrato férrico amoniacal + 4 x 10-5 H3BO3 + 3 x 10-5 CoCl2 
+ 1,3 x 10-5 ZnSO4 + 4 x 10-6 MnSO4 + 4 x 10-6 Na2MoO4 + 3 x 10-6 
NiCl2 + 1,3 x 10-6 CuSO4 => 0,52 Biomassa + 0,14 PHB + 0,6454 Água. 

 

5.6.1.1. Seção Bioprocesso 

O bioprocesso foi configurado para condução no biorreator de produção FR-101. O biorreator foi 

configurado com capacidade de 315 m3 e volume de trabalho de 90% da capacidade. Na necessidade de maiores 

volumes detrabalho, unidades do mesmo equipamento foram adicionadas ao modelo. 

O bioprocesso foi expresso por uma equação estequiométrica global (R2), que considerou o consumo de 

substrato e síntese de produto globais, ao final de ambas as fases de crescimento e de acúmulo de PHB. Fatores de 

conversão de glicerol em MSCr e PHB obtidos experimentalmente foram utilizados para a definição das equações 

estequiométricas globais. Demais constituintes do meio de cultivo representados nas equações estequiométricas 

foram normalizados para o consumo de glicerol (Tabela 15).  

O cenário base utilizou como tempo de reação no bioprocesso 51,7 h, determinado a partir de 

produtividade global simulada, calculada como descrito acima, para Xf-Si = 30 g L-1 e Pf-Si = 59 g L-1. 

Ao final da reação, o modelo foi configurado para transferir todo o volume do biorreator para o tanque 

(V-101), a partir do qual se tem início o processo “downstream”. 
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Tabela 15. Reações estequiométricas configuradas no reator de produção FR-101. 

 
Componente limitante Reação estequiométrica em coeficiente de massa 

R2 Glicerol 1 Glicerol + 0,24 (NH4)2SO4 + 0,18 KH2PO4 + 0,021 MgSO4 + 0,0007 
CaCl2 + 0,01 Citrato férrico ammoniacal + 4 x 10-5 H3BO3 + 3 x 10-5 CoCl2 
+ 1,3 x 10-5 ZnSO4 + 4 x 10-6 MnSO4 + 4 x 10-6 Na2MoO4 + 3 x 10-6 NiCl2 
+ 1,3 x 10-6 CuSO4 => 0,16 Biomassa + 0,32 PHB + 0,8347 Água. 

 

5.6.1.2. Seção “Downstream” 

Foi adotado o processo “downstream” descrito por Akiyama et al. (2003), Choi & Lee (1997) e Leong et 

al. (2017). Conforme descrito pelos autores, o processo consiste na adição de solução 1% (m v -1) de surfactante e 

incubação a 25ºC por 1 h, seguido por digestão com solução de hipoclorito (NaOCl) 30% (m v-1) em “flow-

through”, conduzida em um misturador (MX-101). O produto é separado da fase aquosa por centrifugação e em 

seguida passa por lavagem em água em razão 1:1 para o volume da solução contendo o produto. Finalmente, solução 

concentrada em produto é submetida à secagem por “spray-dryer” (SDR-101) até obtenção de PHB ≥ 99% (m m-1). 

Foi configurado rendimento de 95% no processo “downstream”, conforme descrito por Akiyama et al. (2003), Choi 

& Lee (1997) e Leong et al. (2017). 

 

5.6.1.3. Avaliação econômica 

A avaliação econômica por cálculos de investimento, fluxo de caixa e estimativa de indicadores de retorno 

de investimento sobre capital direto fixo foram realizados com as ferramentas de avaliação econômica do “software” 

SuperPro Designer®. 

O investimento em capital direto fixo (“direct fixed capital” - DFC) foi calculado a partir do custo de 

aquisição dos equipamentos totais, o qual contabiliza os equipamentos listados no modelo e apresentados no 

fluxograma do bioprocesso, assim como equipamentos secundários não listados no modelo, cujo custo total é 

estimado em 20% do custo de equipamentos listados, conforme configurações já embutidas no programa. 

Outros itens de aquisição são considerados nos cálculos econômicos do “software” e sua contribuição ao 

DFC foi mantida na configuração “default”. São estes itens: tubulações, instrumentação, infraestrutura e instalações 

elétricas, estruturas externas (“yard improvement”) e auxiliares. De acordo com Leong et al. (2017), estes 

investimentos fixos podem representar cerca de 60% dos custos de capital fixo de uma unidade industrial de 

produção de PHAs, enquanto custos associados aos equipamentos dedicados às operações unitárias podem 

representar cerca de 40%. 

Para cálculo dos custos operacionais anuais foram considerados custos associados a materiais, mão-de-

obra, infraestrutura, utilidades, laboratório e outros. Não foram considerados custos com transportes, vendas ou 

devido a perdas de produção. 

Para cálculo de receitas, foi considerado unicamente o fluxo de fabricação do produto purificado (PHB ≥ 

99% m m-1), vendido a US$ 10 kgPHB
-1. Não foram considerados créditos no cálculo de receitas deste estudo. 

O custo de produção unitária (US$ kgPHB
-1) é então determinado pelo “software” a partir do cálculo de 

custos operacionais anuais (“anual operacional costs” – AOC), receitas anuais e produção em toneladas anuais. 
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A avaliação temporal do projeto considerou ciclo de vida de 15 anos. A viabilidade econômica do cenário 

base e demais cenários avaliados neste estudo consistiu na análise dos indicadores: retorno sobre investimento 

(“Return On Investment” - ROI), tempo de retorno de investimento (“payback time”), Valor Presente Líquido 

(VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). De um modo geral, estes indicadores consideram consideram em seus 

cálculos custos de produção, receitas e investimento inicial e, portanto, são utilizados como indicadores de retorno e 

atratividade de investimento. 

A determinação tanto de ROI quanto “payback” requer o cálculo do lucro líquido anual (US$) (eq. 20): 

 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝐿𝐿𝐴) = (Receitas anuais − AOC) + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 − 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎çã𝑜 

eq. (20) 

 

Onde (Receitas - AOC) = Lucro Bruto. A Depreciação é uma taxa sobre as receitas que é calculada a partir da 

estimativa de desvalorização de um capital direto fixo, sobretudo equipamentos, em um dado período de tempo. O 

cálculo de Depreciação foi configurado para o método linear, para um período de 10 anos. A Tributação se refere à 

tributação anual sobre receitas e foi mantida na configuração “default” de 40%. 

O ROI é a razão entre o LLA e o investimento total (eq. 21) e o “payback” (anos), a razão entre o 

investimento total pelo lucro líquido anual (eq. 22), representando o intervalo de tempo necessário para que haja 

retorno do investimento realizado. 

𝑅𝑂𝐼 (%) =
𝐿𝐿𝐴

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ∙ 100 

eq. (21) 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 (𝑎𝑛𝑜𝑠) =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿𝐿𝐴
  

eq. (22) 

 

Os cálculos de VPL e TIR requerem a determinação do fluxo de caixa (FC), que considera o período de 

construção e implantação da planta, assim como o período de operação. A fórmula simplificada do cálculo de FC é 

apresentada em eq. (23): 

𝐹𝐶 = Financiamento − Despesas de Capital + LLA 

eq. (23) 

 

As especificações de financiamento foram mantidas na configuração “default”. O cálculo de Despesas de 

Capital incluiu custos relacionados a DFC, implantação da planta industrial e custos com capital operacional, que se 

referem a investimentos associados a matérias-primas, utilidades, mão-de-obra e outros. 

Por fim, o VPL é calculado a partir dos valores de FC dos anos referentes ao ciclo de vida do projeto (15 

anos) e diferentes taxas de juros a serem descontadas do VPL podem ser consideradas, simulando contextos de juros 

baixos, médios e altos (eq. 24). Neste estudo, foi adotada a taxa de juros de 6% (Leong et al., 2017). 

 

 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑁

𝑘=1
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eq. (24) 

Onde,  

k = ano; 

i = taxa de juros; 

N = ciclo de vida do projeto (anos). 

 

A TIR se trata da taxa de juros de leva ao VPL de todos os fluxos de caixa a ter o valor zero, ou seja, qual 

a taxa que iguala os valores de investimento total inicial e VPL (eq. 25). 

 

∑
𝐹𝐶𝑘

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑘

𝑁

𝑘=1

− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0 

eq. (25) 

 

5.6.2. Análise de cenários de produção 

O cenário base foi utilizado para duas abordagens de análises de cenários de produção. (i) Foram 

realizadas análises de sensibilidade do modelo a custos de aquisição do glicerol e redução de custos devido ao uso de 

vinhaça. (ii) Em seguida, foram avaliados cenários denominados “realista”, “otimista” e “pessimista” de 

produtividade e títulos finais de PHB. 

 

5.6.2.1. Análise de sensibilidade de custos de produção: custo de glicerol e 

contribuição da vinhaça para redução de custos de produção 

O cenário base foi desenvolvido a partir do estudo de Leong et al. (2017). Estes autores utilizaram custo 

de aquisição de US$ 500 toneladaGLICEROL
-1. Segundo Stracke et al. (2018), o glicerol residual da produção de 

biodiesel no Brasil pode ficar em torno de US$ 200 – 400 toneladaGLICEROL
-1, a depender da localidade da unidade 

industrial e necessidade de transporte do resíduo. Portanto, primeiramente foram avaliados cenários para diferentes 

custos de aquisição de glicerol, de US$ 400 toneladaGLICEROL
-1 (CN1), US$ 300 toneladaGLICEROL

-1 (CN2) e US$ 200 

toneladaGLICEROL
-1 (CN3). 

A contribuição da vinhaça para redução de custos no preparo do meio de cultivo foi expressa pela 

redução no preço de aquisição dos componentes do meio. Experimentalmente, o meio de cultivo com diluição 

volumétrica de 50% de vinhaça concentrada teve (NH4)2SO4 e KH2PO4 integralmente suplementados no meio de 

cultivo, ou seja, estes componentes não tiveram concentrações diluídas pela vinhaça. Demais componentes, 

incluindo o glicerol, foram suplementados no meio de cultivo em apenas 50% da concentração inicial. Portanto, com 

exceção de (NH4)2SO4 e KH2PO4, todos os demais componentes do meio de cultivo tiveram redução de 50% de seu 

preço de aquisição, representando a suplementação de 50% da concentração dos mesmos via uso da vinhaça. Estas 

avaliações de redução nos custos com uso da vinhaça consideraram os três cenários de preços de aquisição de 

glicerol, US$ 400 toneladaGLICEROL
-1, US$ 300 toneladaGLICEROL

-1 e US$ 200 toneladaGLICEROL
-1. Contudo, devido à 

demanda por glicerol reduzida pela metade graças ao uso da vinhaça, estes cenários tiveram custo final com glicerol, 
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respectivamente, de US$ 200 toneladaGLICEROL
-1 (CN4), US$ 150 toneladaGLICEROL

-1 (CN5) e US$ 100 

toneladaGLICEROL
-1 (CN6). 

A Tabela 16 apresenta os cenários de 1 a 6 (CN1 – CN6) para a análise de sensibilidade do modelo para 

preços de aquisição de insumos do preparo de meio de cultivo. 

 

Tabela 16. Cenários para análise de sensibilidade sobre custos de aquisição de insumos de preparo de meio de cultivo. 

 Cenário Custo de aquisição do glicerol         
(US$ toneladaGLICEROL

-1) 

Custo final do glicerol no meio de cultivo 
(US$ toneladaGLICEROL

-1) 

Sem vinhaça CN1 400 400 

CN2 300 300 

CN3 200 200 

Com vinhaça CN4 400 200 

CN5 300 150 

CN6 200 100 

 

5.6.2.2. Análise “otimista”, “realista” e “pessimista” de cenários de 

produtividades e títulos 

Foram analisados cenários “otimistas”, “realistas” e “pessimistas” para diferentes produtividades e títulos 

de PHB. Nestes cenário foram utilizados melhor e pior preços do glicerol (US$200 toneladaGLICEROL
-1 e US$ 400 

toneladaGLICEROL
-1), considerando a aplicação da vinhaça como fonte de 50% da fonte de carbono, ou seja, foram 

utilizados os custos finais com glicerol de US$ 100 toneladaGLICEROL
-1 e US$ 200 toneladaGLICEROL

-1. 

Como detalhado acima, a produtividade global simulada (PpG-Si) foi determinada a partir do tempo de 

processo para se atingir determinada concentração de MSCr (tX-Si), somado ao tempo de processo para se atingir o 

teor de PHB final obtido experimentalmente (tPHB-Si). Em suma, foram considerados os tempos de fase de 

crescimento e de fase de acúmulo. Deste modo, a definição da concentação de MSCr influencia PpG-Si e o título final 

de produto (Pf-Si). Cavalheiro et al. (2009) descreveram o processo de biossíntese de PHB por uma linhagem de 

Cupriavidus necator utilizando glicerol puro e glicerol residual de biodiesel como fonte de carbono. Obtiveram 

produtividades entre 0,84 – 1,5 g Lh-1 com concentração de MSCr em torno de 40 g L-1.  

Neste estudo foram simulados processos com concentrações de MSCr (Xf-Si) de 30 g L-1, 40 g L-1 e 50 g L-

1. Para cada densidade celular simulada, foram utilizados três valores de velocidade específica de síntese de produto 

(P), obtidos experimentalmente. Os cenários foram denominados “otimista”, “realista” e “pessimista” em função 

de P. Dezoito cenários resultaram dessa análise e foram denominados de CN7 a CN24, como detalhado na Tabela 

17. 

Os cenários de CN7 a CN24 buscaram avaliar a produtividade de PHB ao considerar ambos fatores 

densidade celular e velocidade especifica de síntese de produto. Nestes cenários, fatores de conversão de glicerol em 

MSCr (YX/S), em PHB (YP/S) e o teor de PHB se mantiveram os mesmos daqueles avaliados no cenário base (Tabelas 

13 e 14), que foram dados obtidos experimentalmente. Portanto, os títulos de PHB (Pf-Si) foram função da densidade 

celular (Xf-Si) e produtividades globais simuladas de produção de PHB (PpG-Si) determinaram os tempos de processo. 
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Tabela 17. Cenários para análise de cenários “otimistas”, “realistas” e “pessimistas” de produtividade. 

Cenário 
Glicerol 

(US$ tonelada-1) 
Xf-Si (g L-1) P (g g-1h-1) 

CN7 

200 

30 otimista 

CN8 30 realista 

CN9 30 pessimista 

CN10 40 otimista 

CN11 40 realista 

CN12 40 pessimista 

CN13 50 otimista 

CN14 50 realista 

CN15 50 pessimista 

CN16 

100 

30 otimista 

CN17 30 realista 

CN18 30 pessimista 

CN19 40 otimista 

CN20 40 realista 

CN21 40 pessimista 

CN22 50 otimista 

CN23 50 realista 

CN24 50 pessimista 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Ensaios em frascos agitados da avaliação de crescimento celular e síntese de 

bioprodutos em meios de cultivo à base de vinhaça 

6.1.1. Biossíntese de L-treonina por E. coli THR14 em meios à base de vinhaça 

A linhagem E. coli THR14 apresentou crescimento celular em todas as condições à base de vinhaça 

avaliadas neste estudo. O aumento de vinhaça in natura no meio até diluição volumétrica de 50% aumentou a 

concentração de biomassa celular. A máxima concentração de MSC foi de 10,7 ± 2,1 g L-1 no tratamento MMEcV503, 

embora esta concentração não tenha sido estatisticamente diferente daquelas obtidas no tratamento controle MMEc 

(8,2 ± 2,2 g L-1) e MMEcV253 (9,5 ± 1,7 g L-1). A diluição de vinhaça a 75% (v v-1) resultou no crescimento celular 

menos satisfatório, com MSC de 4,9 ± 0,5 g L-1, valor significativamente menor que aqueles dos demais tratamentos 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Concentrações de massa seca celular (MSC), metabólito secundário (ácido acético) e L-treonina de E. coli THR14 em 
meio mineral (MMEc) e meios à base de vinhaça MMEcV253, MMEcV503 e MMEcV753. 

 

Acidificação do meio de cultura é associada ao metabolismo de linhagens de E. coli para condições de uso 

da glicose como fonte de carbono, portanto, ácido acético foi determinado em todos os tratamentos ao final dos 

processos. Apesar das concentrações de MSC em MMEc, MMEcV253 e MMEcV503 não terem apresentado diferença 

significativa, as concentrações de ácido acético em MMEcV253 (0,57 ± 0,15 g L-1) e MMEcV503 (0,48 ± 0,2 g L-1) 

foram significativamente menores do que aquelas em MMEc (2,3 ± 0,8 g L-1) e MMEcV753 (1,9 ± 0,04 g L-1). 

Em MMEcV253 e MMEcV503, E. coli THR14 sintetizou 1,24 (± 0,66) g L-1 e 1,24 (± 0,13) g L-1 de L-

treonina, respectivamente. Não houve diferença estatística entre a produção destes tratamentos e do tratamento 

controle, que teve 0,78 (± 1,1) g L-1 de L-treonina. Não houve concentrações detectáveis de produto no tratamento 

MMEcV753. 

Os fatores de conversão de glicose em L-treonina (YP/S g g-1) não tiveram diferença significativa entre os 

tratamentos MMEc, MMEcV253 e MMEcV503. O tratamento MMEcV753 apresentou a menor concentração de MSC, 
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porém o consumo de substrato foi coerentemente menor, e logo, todos os tratamentos tiveram conversões de 

glicose em biomassa celular (YX/S g g-1) estatisticamente semelhantes (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Fatores de conversão de E. coli THR14 de glicose em biomassa celular e L-treonina 

 
YX/S (g g-1) YP/S (g g-1) 

MMEc 0,53  0,1 0,03  0,05 

MMEcV253 0,44  0,04 0,06  0,02 

MMEcV503 0,46  0,1 0,05  0,01 

MMEcV753 0,51  0,04 NA 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos, de acordo com o teste F (p < 0,05). 

NA: não se aplica. 

 

Aminoácidos são produtos primários, o que quer dizer que sua biossíntese é associada ao crescimento 

celular. Deste modo, conversão eficiente de substrato em biomassa é fundamentalmente importante para estes 

bioprocessos. E. coli é uma das principais espécies aplicadas na produção industrial de aminoácidos, sobretudo L-

treonina, pois além de ser um microorganismo robusto para processos de larga escala, também atinge elevadas 

densidades celulares (Hermann, 2003; Li et al., 2017). A Tabela 19 compara os resultados deste estudo com aqueles 

descritos por outros autores para linhagens de E. coli produtoras de L-treonina que foram cultivadas em diferentes 

sistemas. 

 

Tabela 19. Produção de L-treonina por linhagens de E. coli cultivadas com glicose como fonte de carbono. 

Linhagem Sistema Produção Referencia 

E. coli THR14 Frascos agitados, meio mineral 0,78  1,1 g L-1 de treonina; 8,2  2,2 

g L-1 de biomassa celular; 2,3  0,8 g 

L-1 de ácido acético; YP/S = 0,03  

0,05 g g-1; YX/S = 0,53  0,1 g g-1 

Este estudo 

E. coli THR14 Frascos agitados, meios à base 
de vinhaça 

ND - 1,24 g L-1 de treonina; 4,9 – 
10,7 g L-1 de biomassa celular; 0,48 – 
1,9 g L-1 de ácido acético; YP/S = 0 – 
0,06 g g-1; YX/S = 0,44 – 0,51 g g-1 

Este estudo 

E. coli TRFC Frascos agitados 5 g L-1 de treonina; 7,5 g L-1 de 
biomassa celular 

Chen et al., 2009 

E. coli MT201 Biorreator, batelada alimentada, 
aeração com e sem 

enriquecimento com oxigênio 

15,9 – 80,2 g L-1 de treonina; 12,5 – 
23,1 g L-1 de biomassa celular; 0,4 – 
4,9 g L-1 de ácido acético 

Lee et al., 2006 

E. coli MG-102 Frascos agitados 34,06 mg L-1 de treonina Lee et al., 2009 

E. coli MDS-205 Frascos agitados 303,23 mg L-1 de treonina Lee et al., 2009 

E. coli TWF001 Frascos agitados 9,7 – 17 g L-1 de treonina; YP/S = 
0,33 – 0,57 g g-1 

Wang et al., 2019 

E. coli 
TWF006/pFW01-
thrA*BC-asd 

Frascos agitados 15,85 g L-1 de treonina; YP/S = 0,39 
– 0,53 g g-1 

Zhao et al., 2018 

ND: não detectável. 
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Em cultivos de frascos agitados deste estudo, o crescimento celular de E. coli THR14 foi limitado pela 

baixa transferencia de oxigênio e o modo de operação em batelada. Chen et al. (2009) utilizaram meio mineral para 

cultivo da produtora de L-treonina E. coli TRFC. Após incubação de 48 h em frascos agitados e utilizando glicose 

como fonte de carbono, os autores descreveram concentração de 7,5 g L-1 de biomassa (Tabela 19). Neste estudo, E. 

coli THR14 atingiu 8,22 ± 2,2 g L-1 de biomassa em meio mineral (MMEc) após 24 h, e a adição de vinhaça in natura 

nas diluições volumétricas de 25% e 50% contribuíram para a produção de biomassa. 

Os fatores de conversão de substrato em biomassa (Tabela 18) do tratamento controle e dos meios à base 

de vinhaça foram consistentes com aqueles descritos anteriormente para linhagens de E. coli em glicose (0,5 gBIOMASSA 

gGLICOSE
-1) (Shiloach & Fass, 2005). Ainda, os tratamentos MMEcV253 e MMEcV503 apresentaram concentrações de 

ácido acético significativamente menores do que o controle, o que tornou atrativo o cultivo de E. coli THR14 nesses 

meios. 

Em bioprocessos com linhagens de E. coli utilizando glicose, a síntese de ácido acético pode levar a 

processos mais longos e, consequentemente, menores produtividades. A glicose é assimilada e catabolizada em acetil-

CoA pela célula. Condições como limitação em oxigênio, concentração de glicose próxima à constante de saturação, 

e/ou limitações nutricionais podem desviar o fluxo de acetil-CoA do ciclo do ácido tricarboxílico para a vias de 

fermentação. Como resultado, o meio de cultivo é acidificado, metabólitos como etanol, formiato, lactato e, 

sobretudo, acetato são sintetizados. Em condições desfavoráveis para o crescimento celular, estas vias são vantajosas 

para o equilíbrio de ATP na célula. E uma vez que condições favoráveis são restauradas e a glicose se torna limitante, 

o ácido acético pode ser assimilado (Soini et al., 2008). Em bioprocessos, a ativação da via de síntese do ácido acético 

significa fonte de carbono sendo utilizada para outros propósitos além da formação de produto, então ambos os 

fatores de conversão de substrato em produto e biomassa podem diminuir, reduzindo a eficiência global do 

processo. 

Com objetivo na biossíntese de L-lisina por uma linhagem de E. coli, Ying et al. (2014) avaliaram 

condições de cultivo em biorreatores e o efeito sobre a produção de ácido acético. Obtiveram uma concentração 

elevada do metabólito, de 6,8 g L-1 e tanto a síntese de produto quanto o crescimento celular foram prejudicados. 

Lee et al. (2006) utilizaram aeração enriquecida com oxigênio em bioprocessos de produção de L-treonina por uma 

linhagem de E. coli e a produção de ácido acético diminuiu de 4,9 g L-1 (sem aeração enriquecida) para 0,4 g L-1. 

Como consequência, o crescimento celular melhorou significativamente (Tabela 19). 

Como metabólito secundário, a produção de ácido acético recebe grande atenção nos bioprocessos com 

linhagens de E. coli. Neste estudo, a produção do mesmo era esperada, dado que os processos foram conduzidos em 

batelada em frascos agitados, portanto em condições de fornecimento de oxigênio e glicose não otimizadas. A 

concentração final de ácido acético em MMEc de 2,3 ± 0,8 g L-1 foi aceitável e significou uma produção de 0,28 

gACETATO gBIOMASSA
-1. A produção de acetato descrita por Ying et al. (2014), citada acima, correspondeu a uma 

produção global de 0,95 gACETATO gBIOMASSA
-1 (para 7,1 g L-1 de biomassa) em biorreatores operados em batelada 

alimentada. As concentrações finais de acetato nos tratamentos MMEcV253 e MMEcV503 foram, respectivamente, 

75% e 79% menores do que aquela determinada no tratamento controle. Estes resultados sugerem que 25% e 50% 

(v v-1) da vinhaça in natura nos meios de cultivo proporcionaram condições nutricionalmente equilibradas para o 

crescimento de E. coli THR14. 

Quanto ao tratamento MMEcV753, a concentração de MSC foi significativamente a menor entre os 

tratamentos, a concentração de ácido acético não diferiu daquela obtida no tratamento controle e o fator de 

conversão de substrato em biomassa foi estatisticamente comparável aos demais tratamentos. É possível que 75% (v 
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v-1) de vinhaça in natura no meio de cultivo tenha inibido ou limitado o crescimento celular e biossíntese de L-

treonina. 

Os resultados obtidos sugerem que a baixa eficiência em MMEcV753 ocorreu mais provavelmente devido 

à limitação do que inibição. Como descrito na seção de Materiais e Métodos, os experimentos objetivaram fornecer 

os macronutrientes limitantes ao crescimento celular, como fonte de carbono, nitrogênio, fosfato e, no caso da 

linhagem auxotrófica E. coli, L-lisina. Porém, micronutrientes do meio mineral foram diluídos com a adição de 

vinhaça. 

Considerando que a conversão de substrato em biomassa foi satisfatória em MMEcV753 (0,51 ± 0,2 

gBIOMASSA gGLICOSE
-1), implica-se que enquanto as células tiveram condições nutricionais favoráveis para crescimento, 

elas foram capazes de consumir glicose para a produção de biomassa. Uma vez que houve limitação nutricional, o 

crescimento celular cessou e a síntese de L-treonina não foi favorecida. A elevada concentração de ácido acético 

neste tratamento significa que houve assimilação da glicose, que foi catabolizada e o acetil-CoA resultante foi 

direcionado à via de síntese do acetato. Possivelmente, esta via foi acionada uma vez que condições deixaram de 

favorecer o crescimento celular, o que pode ter ocorrido com o esgotamento de (micro) nutrientes do meio. 

Neste estudo, a produção de L-treonina foi abaixo daquela relatada por alguns autores em todos os 

tratamentos. Na literatura, linhagens de E. coli produtoras de L-treonina já foram relatadas com fatores de conversão 

de 0,33 a 0,57 gL-TREONINA gGLICOSE
-1, e títulos entre 9,7 e 17 g L-1 em cultivos de frascos agitados (Wang et al., 2019; 

Zhao et al., 2018) (Tabela 19). 

Os resultados aqui apresentados demonstraram que muito pode ser melhorado na linhagem E. coli 

THR14. Estudos anteriores discutiram a importância de modificações metabólicas que aumentem a disponibilidade 

intracelular de precursores limitantes para a via de síntese, como oxaloacetato e NADPH (Li et al., 2017). Estas 

abordagens ainda não foram executadas na E. coli THR14, portanto, suas taxas de produção ainda são limitadas. 

Lee et al. (2009) demonstraram como múltiplas estratégias foram necessárias para aprimorar linhagens 

produtoras de aminoácidos. Os autores descreveram linhagens de E. coli produtoras de L-treonina que atingiram 

concentrações entre 34,06 - 42,25 mg L-1. Modificações metabólicas que minimizaram a degradação intracelular de 

produto, alteraram regulações enzimáticas “feedback” e aumento na exportação de produto tiveram papel 

importante para aumentar a produção e atingir concentrações finais de 323,2 mg L-1 (Tabela 19). 

Este estudo, por sua vez, teve o objetivo de investigar o potencial de utilizar a vinhaça na produção de L-

treonina. Os resultados mostraram que E. coli THR14 foi capaz de sintetizar L-treonina nos meios à base de vinhaça 

com diluições volumétricas de até 50% e as densidades celulares resultantes foram comparáveis com aquela obtida 

no controle. Melhorias futuras nas taxas de síntese da bactéria trariam grande potencial para o processo 

biotecnológico de produção de L-treonina com meio à base de vinhaça. 

Não foram encontrados na literatura estudos anteriores sobre a produção de aminoácidos em meios de 

cultivo à base de vinhaça, ou mesmo o cultivo de linhagens de E. coli em meios com vinhaça de cana-de-açúcar para a 

síntese de bioprodutos. Suhaili et al. (2019) utilizaram vinhaça do processo de etanol a partir de melaços de beterraba 

para avaliar uma linhagem de E. coli BL21 para a biossíntese de CV2025 ω-transaminase, uma enzima amplamente 

empregada na indústria farmacêutica. O processo de etanol a partir do melaço de beterraba gerou uma vinhaça de 

composição muito distinta das vinhaças de cana-de-açúcar geradas na indústria brasileira. A concentração de glicerol 

foi notavelmente alta, entre 183,6 - 187,6 g L-1, assim como a concentração de ácido acético, entre 1,7 - 7,2 g L-1. 

Açúcares residuais e álcoois de açúcares, como galactose, frutose, manitol, xilitol e dulcitol corresponderam, 

conjuntamente, a 20 g L-1. Os autores objetivaram a usar o glicerol presente na vinhaça como fonte de carbono para 
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o cultivo e diluições volumétricas de 17 e 25% de vinhaça resultaram em concentração de biomassa celular e 

atividade enzimática específica comparáveis com o que foi obtido no tratamento controle, sem vinhaça. A diluição 

volumétrica de 50% inibiu o crescimento celular, e tanto a concentração de biomassa quanto a atividade enzimática 

diminuíram. 

Suhaili et al. (2019) ainda avaliaram a suplementação de glicose aos meios de cultivo com vinhaça e 

observaram que glicerol foi severamente negligenciado pela E. coli. Devido à repressão catabólica, a glicose foi 

completa e seletivamente consumida em comparação ao glicerol. Ocorreu, então, produção elevada de ácido acético, 

10 g L-1,  e as concentrações de biomassa celulares caíram em comparação aos cultivos que utilizaram glicerol da 

vinhaça como fonte de carbono. Por fim, os autores descreveram a vinhaça como uma matéria-prima de potencial 

interessante para bioprocessos de síntese de CV2025 ω-transaminase por linhagens de E. coli BL21. 

No processo de produção de L-treonina com E. coli THR14, a vinhaça serviu de fonte de água para o 

preparo do meio de cultivo, assim como fonte de sais minerais, tais como as formas iônicas de cálcio, sódio e 

potássio. Ainda, a vinhaça contribui com concentrações residuais de aminoácidos que podem ter sido assimilados 

como fontes de nitrogênio ou metabólitos precursores. 

Não foi encontrada na literatura caracterização prévia da vinhaça em composição de aminoácidos. Mais 

provavelmente, a principal fonte de aminoácidos na vinhaça são as células de leveduras que lisam ao longo do 

processo de fermentação, liberando componentes celulares no meio de cultivo. L-treonina é um aminoácido 

derivado do L-aspartato e, na caraterização realizada neste estudo (Tabela 1), o L-aspartato foi o aminoácido 

encontrado em concentrações mais importantes na vinhaça utilizada. Ao fim dos processos de produção de L-

treonina com E. coli THR14, as concentrações de L-aspartato haviam sido exauridas em todos os tratamentos. 

A vinhaça proveniente dos processos de etanol a partir de cana-de-açúcar também é uma fonte de 

carbono, como glicerol e ácidos orgânicos, especialmente o ácido láctico e o ácido acético. A principal fonte de ácido 

láctico é o metabolismo de bactérias lácticas, que podem contaminar o processo fermentativo e competir por 

açúcares com as leveduras. Ácido acético pode ser proveniente de bactérias acéticas, mas também pode ser um 

produto do metabolismo da levedura, que produz o ácido como mecanismo de acidificar o ambiente e adquirir 

vantagem na competição por nutrientes (Dowd et al., 1994; Lopes et al., 2016). Na vinhaça utilizada nos 

experimentos aqui descritos, a concentração de nenhum desses ácidos excedeu 0,7 g L-1, o que indica que houve 

controle satisfatório da contaminação por bactérias. 

Quanto ao glicerol, linhagens de E. coli MG1655 são capazes de consumi-lo como fonte de carbono. No 

entanto, na presença de glicose altamente disponível, E. coli THR14 negligenciou o glicerol e favoreceu a glicose 

como fonte de carbono, como descrito por Suhaili et al. (2019). 

Os resultados obtidos pelos tratamentos MMEcV253 e MMEcV503 podem trazer vantagens aos 

bioprocessos em maiores escalas. De acordo com outros autores, matérias-primas para o preparo do meio de cultivo 

representam o custo mais importante nos custos totais de produção de “biocommodities”. A fonte de carbono é o 

mais importante entre eles, mas demais sais minerais do meio representam os componentes secundários (Eggeling & 

Bott, 2015; Poltronieri & Kumar, 2018). O cultivo de E. coli THR14 nos meios à base de vinhaça contaram com 

reduções de 25%, 50% e 75% na suplementação dos sais. 

O consumo de água, por sua vez, é muito significativo em bioprocessos no geral. De acordo com 

Martinelli et al. (2013), as usinas consomem cerca de 18 L de água para produzir 1 L de etanol. Mais recentemente, 

tem se tornado prática comum nas usinas a recuperação da água via concentração por evaporadores multi-efeitos, 

um processo com alto consumo energético. Ao usar meios de cultivo à base de vinhaça, existe a perspectiva de 
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expandir os processos biotecnológicos no setor sucroenergético com reciclo da água na vinhaça, expandindo o 

conceito de biorrefinaria. 

 

6.1.2. Biossíntese de PHB em meios de cultivo à base de vinhaça in natura e 

concentrada 

Diluições volumétricas de vinhaça in natura e concentrada nos meios de cultivo tiveram efeito positivo 

sobre o crescimento celular das bactérias produtoras de PHB. 

Nos cultivos de Halomonas sp. HG03 com 50% (v v-1) de vinhaça in natura (MMHaV503), as concentrações 

de MSCr (1,1 ± 0,2 g L-1) não diferiram das concentrações obtidas no tratamento controle (MMHa) (0,74 ± 0,1 g L-1). 

Porém o aumento de vinhaça no meio nos tratamentos com 75% (v v-1) de vinhaça in natura (MMHaV753) e 50% (v 

v-1) de vinhaça concentrada (MMHaV507) levou ao aumento significativo de MSCr, com concentrações finais de 2,2 

± 0,1 g L-1 e 2,3 ± 0,4 g L-1, respectivamente. Com 75% (v v-1) de vinhaça concentrada, MMHaV757 apresentou um 

aumento significativo na concentração de MSCr em comparação aos demais tratamentos, com um valor de cerca de 

quatro vezes daquela obtida no tratamento controle (3 ± 0,6 g L-1) (Figura 4). 

Nos cultivos com R. eutropha L359PCJ, todos os tratamentos à base de vinhaça apresentaram incremento 

significativo no crescimento celular. As diluições volumétricas de vinhaça in natura a 50% (MMReV503) e 75% 

(MMReV753) tiveram concentrações de MSCr de 2,2 ± 0,3 g L-1 e 2,3 ± 0,1 g L-1, respectivamente, que foram 

estatisticamente maiores do que a concentração de 1,1 ± 0,2 g L-1 obtida no tratamento controle MMRe. O uso da 

vinhaça concentrada a 50% (v v-1) (MMReV507) teve concentração de MSCr de 2,7 ± 0,4 g L-1, que não foi um 

aumento significativo em relação aos tratamentos com vinhaça in natura. No entanto, a diluição volumétrica de 75% 

(v v-1) de vinhaça concentrada resultou em concentração de MSCr estatisticamente maior do que os demais 

tratamentos, de 4,1 ± 0,2 g L-1 (Figura 5). 

A quantificação de amônio residual mostrou que não havia concentrações detectáveis em nenhum 

tratamento. Tanto Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ esgotaram a principal fonte de nitrogênio tanto em 

tratamentos controle quanto nos tratamentos à base de vinhaça, logo as condições nutricionais necessárias para o 

acúmulo de PHB foram atingidas. 

Nos cultivos de Halomonas sp. HG03, o maior teor de PHB foi de 81,7 ± 3,8% de MSC e concentração 

final de 3,45 ± 0,3 g L-1, que foram determinados no tratamento controle MMHa. Em MMHaV503 teve-se o maior 

teor de PHB entre os tratamentos com diluições de vinhaça: ambos teor de PHB (75,2 ± 2,7%) e concentração final 

(3,5 ± 0,4 g L-1) não diferiram estatisticamente do que foi obtido no tratamento controle. Para o aumento na diluição 

de vinhaça in natura em MMHaV753, a produção de PHB apresentou redução significativa: o teor foi de 56,3 ± 3,1% 

de MSC e 2,9 ± 0,3 g L-1 de concentração final. 

R. eutropha L359PCJ teve teor de PHB de 84,1 ± 3,6% de MSC nos cultivos em meio mineral (MMRe), que 

foi significativamente maior do que aqueles obtidos em ambas diluições de vinhaça in natura MMReV503  (68,5 ± 

4,9%) e MMReV753 (65,1 ± 2,3%). Consequentemente, as concentrações finais de PHB em MMReV503 (4,8 ± 0,6 g 

L-1) caíram 21% em comparação a MMRe (5,8 ± 0,3 g L-1), e MMReV753 (4,4 ± 0,4 g L-1), 33%. 

O uso de vinhaça concentrada nos meios de cultivo reduziu ainda mais os teores de PHB. Halomonas sp. 

HG03 teve teor de 50,7 ± 6,9% no tratamento MMHaV507 e a concentração final de PHB (2,3 ± 0,2 g L-1) caiu 
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significativamente. O teor em MMHaV757 foi notavelmente baixo, 19,6 ± 3,7%, e a concentração final de produto foi 

estatisticamente a menor entre os tratamentos, 0,8 ± 0,3 g L-1. 

De modo semelhante, os teores de PHB nos cultivos de R. eutropha L359PCJ em tratamentos com vinhaça 

concentrada caíram significativamente em comparação ao tratamento controle. Em MMReV507, o teor de PHB (60,8 

± 4,0%) diferiu estatisticamente tanto do controle quanto de MMReV503. O mesmo foi observado para os valores de 

concentração final de PHB (4,2 ± 0,3 g L-1). MMReV757, o teor de PHB (48,4 ± 1,3%) foi o menor obtido e diferiu 

estatisticamente dos demais tratamentos. A concentração final de PHB (3,9 ± 0,3 g L-1), porém, diferiu apenas do 

tratamento controle e MMReV503. 

 

 

Figura 4. Crescimento celular e biossíntese de PHB por Halomonas sp. HG03 em tratamentos de meio mineral, à base de vinhaça 
in natura e concentrada, após incubação de 48 h. 

 

 

Figura 5. Crescimento celular e biossíntese de PHB por R. eutropha L359PCJ em tratamentos de meio mineral, à base de vinhaça 
in natura e concentrada, após incubação de 48 h. 

 

Dado que a biossíntese de PHB não é associada ao crescimento, conforme foi observada maior conversão 

de substrato em biomassa, teve-se menor conversão de substrato em produto. Maiores concentrações de vinhaça nos 

meios de cultura resultaram em maiores conversões de substrato em MSCr. Nos cultivos de Halomonas sp. HG03, a 
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conversão em biomassa do tratamento não apresentou diferença em comparação ao tratamento controle. Contudo, 

75% (v v-1) de vinhaça in natura (MMHaV753) e 50% (v v-1) de vinhaça concentrada (MMHaV507) aumentaram 

significativamente o fator de conversão em biomassa, e MMHaV757 apresentou o maior valor entre os tratamentos 

(Tabela 20). 

 

Tabela 20. Fatores de conversão de Halomonas sp. de sacarose em MSCr e PHB. 

 
YX/S (g g-1) YP/S (g g-1) 

MMHa 0,07  0,01 c 0,32  0,02 a 

MMHaV503 0,09  0,02 c 0,27  0,04 bc 

MMHaV753 0,24  0,02 b 0,31  0,04 ab 

MMHaV507 0,23  0,08 b 0,23  0,02 c 

MMHaV757 0,36  0,08 a 0,09  0,04 d 

Letras abcd diferem de acordo com o Teste de Tukey com 5% de significância. 

 

Nos processos com R. eutropha L359PCJ, a conversão de substrato em biomassa no tratamento 

MMReV503 foi quase duas vezes maior do que aquela observada no tratamento controle (MMRe). Com o aumento de 

vinhaça no meio, os fatores de conversão YX/S (g g-1) aumentaram também, com diferença significativa nos 

tratamentos com vinhaça concentrada. No tratamento MMReV757, o fator de conversão de substrato em biomassa 

foi cerca de quatro vezes maior do que o tratamento controle (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Fatores de conversão de R. eutropha L359PCJ de glicerol em MSCr e PHB. 

 
YX/S (g g-1) YP/S (g g-1) 

MMRe 0,07  0,02 d 0,39  0,02 a 

MMReV503 0,16  0,03 c 0,35  0,03 b 

MMReV753 0,18  0,01 bc 0,33  0,01 b 

MMReV507 0,23  0,05 b 0,34  0,03 b 

MMReV757 0,31  0,02 a 0,29  0,03 c 

Letras abcd diferem de acordo com o Teste de Tukey com 5% de significância. 

 

Quanto aos fatores de conversão de substrato em produto, Halomonas sp. HG03 no tratamento 

MMHaV753 teve a melhor produção entre os tratamentos à base de vinhaça (031 ± 0,04 g g-1). Por sua vez, ambos os 

tratamentos MMHaV753 e MMHaV507 tiveram fatores de conversão de substrato em produto equilibrados com a 

conversão de substrato em biomassa, o que sugere condições de potencial para produção de PHB com densidades 

celulares elevadas. Por outro lado, em MMHaV757 Halomonas sp. HG03 não apresentou valor satisfatório para o fator 

de conversão de sacarose PHB, que foi 72% menor do que aquele obtido no tratamento controle. 

O cultivo de R. eutropha L359PCJ no tratamento MMReV757, a maior concentração de vinhaça avaliada, 

teve queda de 34,5% no fator de conversão em produto em comparação ao fator obtido em meio mineral (MMRe). 

Menores concentrações de vinhaça em MMReV503, MMReV753 e MMReV507 tiveram quedas 11,4 - 18,2% no fator de 

conversão de glicerol em PHB. 
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A síntese de PHB não é associada ao crescimento celular e é induzida por condições nutricionais 

desequilibradas para a formação de biomassa, como elevada disponibilidade de carbono e limitação em nutriente 

essencial, como nitrogênio, fósforo, enxofre ou outro. Nestas condições, a produção de biomassa real cessa e a 

massa celular total aumenta devido ao acúmulo intracelular de polímero. Estes produtos possuem algumas funções 

fisiológicas, como nos processos de formação de cistos e esporulação, mas a função principal é armazenamento de 

carbono (McAdam et al., 2020). 

Recentemente, ambientes de elevada salinidade, com condições inóspitas para microorganismos em geral, 

tem sido descritos como fontes importantes de microorganismos de interesse biotecnológico. Entre estes 

microorganismos, tem-se linhagens de Halomonas sp. que são capazes de acumular PHAs, assim como outros 

produtos de interesse econômico. Além disso, estas linhagens crescem em concentrações elevadas de sais, entre 3 - 

30% (m v-1) e não requerem meios estéreis, pois contaminação por outros microorganismos é muito rara. Como 

resultado, as operações em larga escala se tornam mais baratas devido à economia energética com esterilização (Mitra 

et al., 2020; Tan et al., 2011). 

Somando-se às vantagens descritas acima, linhagens halofílicas foram previamente descritas na literatura 

com produção de PHAs competitiva com aquelas obtidas por microorganismos modelo, como as espécies R. 

eutropha, Azotobacter vinelandii, Alcaligenes latus, Pseudomonas oleovorans e outras (Quillaguamán et al., 2007). Os resultados 

obtidos pelos tratamentos MMHa, MMHaV503, MMHaV753 e MMHaV507 tiveram teores de PHB que variaram entre 

51,7 -  81,7%, o que é consistente com teores por outros autores para linhagens de Halomonas sp. De acordo com a 

literatura, diferentes condições de cultivo e fontes de carbono podem resultar em teores entre 44 - 90% por 

linhagens produtoras de PHAs (Kucera et al., 2018; Quillaguamán et al., 2007; Rivera-Terceros et al., 2015). A Tabela 

22 compara os resultados obtidos neste estudo, para o tratamento controle e tratamentos à base de vinhaça, com 

resultados descritos em estudos anteriores que cultivaram linhagens de Halomonas sp. em frascos agitados usando 

sacarose como fonte de carbono. 

Em cultivos em frascos agitados com sacarose como fonte de carbono, Kucera et al. (2018) descreveram 

acúmulo de 75,4% de PHB e 1,57 de concentração de MSCr por uma linhagem de Halomonas halophila em 72 h de 

processo. Stanley et al. (2018) cultivaram Halomonas vetusta KT832796 em frascos agitados e obtiveram 1,6 g L-1 de 

MSC a partir de sacarose, com 43,5% de teor de PHA. A linhagem Halomonas sp. SK5 foi isolada de salinas em Omã 

e Rathi et al. (2013) demonstraram sua produção de PHB a partir de sacarose. Os autores relataram teores de até 

40% de PHB e até 1,2 g L-1 de MSCr (Tabela 22). 

Nos tratamentos MMHa e MMHaV503, Halomonas sp. HG03 apresentou resultados comparáveis com 

aqueles descritos para outras linhagens de Halomonas sp. Maiores concentrações de vinhaça nos meios de cultivo 

(tratamentos MMHaV753 e MMHaV507) também tiveram teores de PHB comparáveis com aqueles relatados na 

literatura, mas os valores de biomassa residual foram notavelmente maiores do que o que foi descrito por Kucera et 

al. (2018); Rathi et al. (2013); Stanley et al. (2018) (Tabela 22). 

Linhagens de R. eutropha estão entre as produtoras-modelo de PHB dado que algumas já foram descritas 

com densidades celulares de até 200 g L-1 e teor de PHB elevado, entre 80-90%, a depender da fonte de carbono e 

modo de operação (Chen et al., 2011; Tsuge et al., 2013; Winnacker, 2019). A Tabela 23 compara os resultados 

obtidos neste estudo, para o tratamento controle e tratamentos à base de vinhaça, com resultados descritos em 

estudos anteriores que cultivaram linhagens de R. eutropha em frascos agitados usando glicerol como fonte de 

carbono. 
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Tabela 22. Produção de PHAs por linhagens de Halomonas sp. cultivadas com sacarose como fonte de carbono. 

Linhagem Sistema Produção Referencia 

Halomonas sp. HG03 Frascos agitados, meio 
mineral 

3,45  0,3 g L-1 de PHB; 

0,74  0,1 g L-1 de MSCr; 

81,7  3,8% PHB; YP/S = 

0,32  0,02 g g-1; YX/S = 0,07 

 0,01 g g-1; 

Este estudo 

Halomonas sp. HG03 Frascos agitados, meios à 
base de vinhaça 

0,8 – 3,5 g L-1 de PHB; 1,1 – 
3,0 g L-1 de MSCr; 19,6 – 
75,2% PHB; YP/S = 0,09 – 
0,31 g g-1; YX/S = 0,09 – 0,36 
g g-1; 

Este estudo 

H. halophila CCM 3662 Frascos agitados com 
sacarose pura 

4,85 g L-1 de PHB; 1,57 g L-1 
de MSCr; 75,4% de PHB 

Kucera et al., 2018 

H. halophila CCM 3662 Frascos agitados com melaço 
de beterrada 

2,17 g L-1 de PHB; 1,48 g L-1 
de MSCr; 64,06% de PHB 

Kucera et al., 2018 

Halomonas sp. SK5 Frascos agitados com 
sacarose pura 

0,52 – 0,8 g L-1 de PHB; 0,98 
– 1,2 g L-1 de MSCr; 25 – 
40% de PHB 

Rathi et al., 2013 

H. venusta KT832796 Frascos agitados com 
sacarose pura 

0,7 g L-1 de PHA; 0,9 g L-1 
de MSCr; 43,5% de PHA 

Stanley et al., 2018 

 

Tabela 23. Produção de PHAs por linhagens de R. eutropha em frascos agitados. 

Linhagem Sistema Produção Referencia 

R. eutropha L359PCJ Frascos agitados, meio 
mineral 

5,8  0,3 g L-1 de PHB; 1,1  

0,2 g L-1 de MSCr; 84,1  

3,6% PHB; YP/S = 0,39  

0,02 g g-1; YX/S = 0,07  0,02 
g g-1; 

Este estudo 

R. eutropha L359PCJ Frascos agitados, meios à 
base de vinhaça 

3,9 – 4,8 g L-1 de PHB; 2,2 – 
4,1 g L-1 de MSCr; 48,4 – 
68,5% PHB; YP/S = 0,29 – 
0,35 g g-1; YX/S = 0,16 – 0,31 
g g-1; 

Este estudo 

R. eutropha H16* Frascos agitados com glicerol 
puro 

1,0 – 1,44 g L-1 de PHB; 1,66 
– 2,25 g L-1 de MSCr; 59,7 – 
63,9% de PHB 

Fukui & Doi, 2014 

C. necator IPT026 Frascos agitados com glicerol 
residual de biodiesel 

2,8 g L-1 de PHB; 1,5 g L-1 
de MSCr; 65% de PHB 

Campos et al., 2014 

R. eutropha B5786 Frascos agitados com glicerol 
residual de biodiesel 

0,4 – 2,3 g L-1 de PHA; 0,8 – 
5 g L-1 de MSCr; 45 – 57% 
de PHA 

Volova et al., 2018 

R. eutropha B8562 Frascos agitados com glicerol 
residual de biodiesel 

0,4 – 3,9 g L-1 de PHA; 1 – 6 
g L-1 de MSCr; 40 – 65% de 
PHA 

Volova et al., 2018 

C. eutrophus B10646 Frascos agitados com glicerol 
residual de biodiesel 

1,2 – 5 g L-1 de PHA; 2 – 7 g 
L-1 de MSCr; 60 – 71% de 
PHA 

Volova et al., 2018 

*Ensaios foram realizados com R. eutropha H16 e linhagens derivadas, que sofreram modificações sucessivas. 

 



83 
 

Em cultivos em frascos agitados, utilizando glicerol como fonte de carbono, linhagens de R. eutropha 

foram previamente relatadas com produção de biomassa residual entre 0,8 - 2,1 g L-1, e teor de PHAs entre 45-71% 

(Campos et al., 2014; Fukui & Doi, 1998; Volova et al., 2019) (Tabela 23). 

Os resultados do cultivo de R. eutropha L359PCJ em MMRe e nos meios à base de vinhaça em MMReV503, 

MMReV753 e MMReV507 tiveram teores de PHB de acordo com aqueles descritos anteriormente na literatura. De 

modo similar aos resultados com Halomonas sp., HG03, as concentrações crescentes de vinhaça no meios mineral 

melhoraram o crescimento celular de R. eutropha L359PCJ significativamente e as concentrações finais de MSCr 

foram acima daquelas relatadas por Fukui & Doi (199) e Volova et al. (2019) (Tabela 23). 

Apesar da biossíntese de PHB não ser associada ao crescimento, elevadas densidades celulares são 

igualmente importantes para se atingir elevadas produções volumétricas. Considerando os tratamentos à base de 

vinhaça, são considerados satisfatórios os resultados de aumento no crescimento celular de Halomonas sp. HG03 e R. 

eutropha L359PCJ em meios à base de vinhaça in natura e concentrada a 50% (v v-1) ao mesmo tempo em que os 

teores de PHB nestes tratamentos foram competitivos com aqueles dos tratamentos controle, assim como teores 

citados por outros autores, como discutido acima. 

Tratando-se dos tratamentos com 75% (v v-1) de vinhaça concentrada, os resultados insatisfatórios para a 

produção de PHB sugerem que as condições nutricionais favoreceram o crescimento celular, e não foram 

desequilibradas o suficiente para induzir o acúmulo de PHB. Estes tratamentos de fato resultaram nos crescimentos 

celulares mais eficientes neste estudo. Esperava-se que a linhagem halofílica Halomonas sp. HG03 fosse capaz de 

crescer em meio à base de vinhaça. R. eutropha L359PCJ, por sua vez, apresentou desempenho acima do esperado nos 

meios de cultivo à base de vinhaça concentrada, pois a linhagem não é halofílica e as diluições volumétricas de 

vinhaça concentrada significaram adições importantes ao meio de sais de cálcio, potássio e sódio. Deste modo, os 

resultados indicaram que a vinhaça pode apresentar potencial como uma matéria-prima de baixo custo para 

processos com elevada densidade celular. 

De maneira semelhante à produção de L-treonina por E. coli THR14, processos com Halomonas sp. HG03 

exploraram a vinhaça, sobretudo como fonte de água, sais e aminoácidos residuais, e foi necessária a adição de uma 

fonte externa de carbono. 

Como mencionado acima, a viabilidade de se utilizar a vinhaça como um meio basal seria atrativa do 

ponto de vista de reciclo no uso da água. Ainda, o uso da vinhaça demandaria menores quantidades de sais e 

micronutrientes no preparo do meio. Em suma, custos de produção poderiam ser reduzidos com o uso de meios de 

cultivo à base de vinhaça. 

Os cultivos de Halomonas sp. HG03 usaram sacarose pura como fonte de carbono, que é de baixo custo e 

abundante no Brasil. Além da sacarose em formas de elevada pureza, o açúcar também é altamente disponível em 

melaços, outro subproduto das atividades do Setor Sucroenergético e que comumente apresenta composição de 60% 

(m v-1) de sacarose. Outros autores investigaram o uso combinado da vinhaça com melaços para preparo de meios de 

cultivo para biossíntese de PHAs. Paula et al. (2021) cultivaram Burkholderia gluma MA13 em frascos agitados e meio 

mineral basal; avaliaram diluições volumétricas de 25% e 50% de vinhaça in natura e melaço foi empregado como 

fonte de carbono (20 g L-1). O teor de PHA variou entre 14,07 - 29,4% e MSCr teve concentrações entre 3,21 – 3,15 

g L-1. Acosta-Cárdenas et al. (2018) cultivaram R. eutropha ATCC17699 em meios de cultivo com razões volumétricas 

de melaço/vinhaça (25/75) de cana-de-açúcar. Os autores determinaram concentrações finais de PHA entre 1,9 - 3,8 

g L-1 e os fatores de conversão (YP/S) ficaram entre 0,13 - 0,21 g g-1. 
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Fontes de carbono mais baratas são de enorme interesse nos bioprocessos de grande escala, em geral. 

Processos biotecnológicos podem ter até 50% de seus custos de produçao diretamente associados à fonte de 

carbono (Eggeling & Bott, 2015; Poltronieri & Kumar, 2018). Bhattacharyya et al. (2012) e Pramanik et al. (2012) 

investigaram a produção de PHAs por Haloferax mediterranei e Haloarchula marismotuii MTCC 1596, respectivamente, 

utilizando a vinhaça como fonte de carbono. 

Bhattacharyya et al. (2012) utilizaram meio mineral com 50% (v v-1) de vinhaça e descreveram produção 

de 17,4 g L-1 de P(3HB-co-3HV) (14,09 mol%3HV) após 120 h de cultivo. Pramanik et al. (2012) cultivou Haloarchula 

marismortuii MTCC 1596 em meio de cultura composto 100% (v v-1) por vinhaça e concentração de biomassa total 

chegou a 15 g L-1, com 30% de PHB, após 216 h de cultivo. 

O cultivo de R. eutropha L359PCJ também objetivou ao uso da vinhaça como fonte de glicerol. Maiores 

concentrações de vinhaça no meio de cultivo também significaram menor demanda por suplementação de fonte de 

carbono externa e no tratamento MMReV757 o glicerol foi inteiramente fornecido pela vinhaça concentrada (15 g L-

1). 

Apesar da baixa produção de PHB por R. eutropha L359PCJ em MMReV757, é válido ressaltar que este 

tratamento apresentou custo zero com aquisição de fonte de carbono. MMReV507 apresentou um resultado 

particularmente interessante no aspecto de propiciar produção de PHB competitiva com o tratamento controle 

enquanto os custos com fonte de carbono foram reduzidos pela metade, com 7,5 g L-1 de glicerol fornecidos pela 

vinhaça. O tratamento MMReV507 não apresentou diferenças significativas em comparação ao tratamento 

MMReV753, portanto a vantagem daquele sobre este seria na redução de custos de produção. 

Uma usina média no Brasil produz cerca de 400 m3 de etanol por dia, o que pode significar de 4.000 a 

6.000 m3 de vinhaça in natura diariamente (Cortez et al., 2014). Os volumes de vinhaça gerados pela indústria 

brasileira são enormes. Portanto, estratégias diversificadas são necessárias para se explorar os nutrientes e água 

disponíveis na vinhaça, visando à expansão como biorrefinaria. 

Recentemente, muitos estudos tem chamado a atenção para a crescente disponibilidade de glicerol como 

fonte de carbono, principalmente como subproduto da indústria de biodiesel. Como consequência, muitos 

pesquisadores tem buscado desenvolver microorganismos capazes de consumir eficientemente esta fonte de carbono 

em bioprocessos industriais, para diversos bioprodutos (Silva et al., 2009). A vinhaça também é uma fonte de glicerol 

e, apesar de sua composição variável, microorganismos capazes de crescer em presença de vinhaça concentrada e 

sintetizar produtos expandem as possibilidades de explorar este subproduto. 

Existem, portanto, perspectivas de uso tanto da vinhaça in natura quanto concentrada para aplicações na 

produção de PHAs, conforme apresentado neste estudo e por outros autores mencionados acima. Como tratado 

anteriormente, o uso da vinhaça in natura traria vantagens em reuso de água e redução de custos em consumo 

energético para concentração e transporte, ao se considerar que a vinhaça seria mantida na unidade industrial ou 

deslocada para curtas distancias. 

No que diz respeito à vinhaça concentrada, as aplicações mais disseminadas tem sido em fertilização de 

solo ou nutrição animal (Gurgel et al., 2015; Otto et al., 2017; Silva et al., 2013; Silva et al., 2019). Poucas tecnologias 

tem sido descritas aplicando-a para a obtenção de produtos biotecnológicos. Até o presente, produção de biogás 

utilizando um consórcio microbiano tem sido o principal bioprocesso a utilizar a vinhaça concentrada (Marafon et 

al., 2020; Ortiz & Erazzú, 2019). Os resultados deste estudo demonstraram que a vinhaça concentrada poderia, 

portanto, ser uma matéria-prima de interesse para bioprocessos de PHB, especialmente se houver a possibilidade de 



85 
 

utilizar o glicerol como fonte de carbono. Até o presente, não foram encontrados estudos na literatura sobre esta 

aplicação. 

 

6.1.3. Vinhaça como fonte de recursos para processos biotecnológicos 

Essencialmente, não existe uma vantagem geral que aponte para vinhaça in natura ou concentrada como 

melhor alternativa para as usinas. A vinhaça in natura é um material altamente diluído, com cerca de 93% (m v-1) de água, 

portanto a concentração pode ser um processo com elevado consumo energético. Por outro lado, a vinhaça é gerada em 

volumes muito significativos, a ponto de se tornarem problemáticos para as usinas e a concentração do material se 

mostrar vantajosa. Apesar do consumo de energia, a concentração da vinhaça permite recuperação de água, torna o 

armazenamento mais viável, assim como o transporte para distâncias medianas. Na indústria brasileira a concentração da 

vinhaça se tornou prática comum nos últimos anos. Evaporadores de múltiplos efeitos são empregados em muitas 

destilarias para a concentração de vinhaças de 2-4ºBrix para 18-22ºBrix. 

Existem muitos desafios em se aplicar vinhaça, in natura ou concentrada, como meio de cultivo basal para 

processos biotecnológicos. Metabolismo do microorganismo, modo de operações e a estratégia de fornecimento dos 

nutrientes devem ser levados em consideração como um conjunto, e a vinhaça também é, por si só, uma fonte complexa 

de nutrientes. De todo modo, o estudo com E. coli THR14, Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ indicou que a 

vinhaça tem potencial para ser explorada e estudos mais aprofundados podem esclarecer a estratégia para sua aplicação 

em processos de produção de L-treonina e PHB com elevadas densidades celulares, com redução de custos. 

6.2. Ensaios em biorreatores para biossíntese de PHB em meio de cultivo à base de 

vinhaça 

Tendo em vista que as linhagens Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ obtiveram em frascos agitados 

resultados de biossíntese, em meio mineral e em condições à base de vinhaça, comparáveis com o que foi previamente 

descrito na literatura, estas linhagens foram utilizadas para experimentos subsequentes em biorreatores. 

Como já mencionado, o interesse em utilizar vinhaça como meio basal para cultivo e biossíntese de produtos 

por bactérias reside na perspectiva de redução de custos com matérias-primas. No uso da bactéria R. eutropha L359PCJ, 

consumidora de glicerol, as condições à base de vinhaça MMReV503, MMReV753 e MMReV507 tiveram fatores de 

conversão de glicerol em produto significativamente menores que o controle MMRe, mas não houve diferença estatística 

dentro destas condições. Destas, a contribuição da vinhaça como fonte de glicerol foi crescente. Ainda, dado que 

MMReV507 teve fator de conversão de glicerol em MSCr significativamente maior do que o controle MMRe e MMReV503, 

a condição nutricional do tratamento MMReV507 foi considerada atrativa e com potencial a ser explorado. Deste modo, 

esta foi a condição de meio de cultivo à base de vinhaça escolhida para produção de PHB por R. eutropha L359CJ em 

biorreator. 

Halomonas sp. HG03, por sua vez, de fato teve maior fator de conversão de sacarose em produto na condição 

com meio de cultivo MMHaV753, estatisticamente semelhante à produção obtida no tratamento controle MMHa. Apesar 

de Halomonas sp. HG03 não ser uma consumidora eficiente de glicerol, as condições com vinhaça concentrada 

proporcionam maior oferta de fontes de carbono na vinhaça do que as condições com vinhaça in natura. Portanto, tendo 

em vista aplicações futuas em que Halomonas sp. possa ser utilizar a vinhaça como fonte de carbono, optou-se por cultivar 
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Halomonas sp. HG03 na condição nutricional do tratamento MMHaV507, condição semelhante àquela em que R. eutropha 

L359PCJ foi submetida em biorreator. 

A seguir são descritos separadamente os resultados obtidos para as bactérias R. eutropha L359PCJ e Halomonas 

sp. HG03 nos cultivos em bateladas sucessivas em biorreatores. 

 

6.2.1. Cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator com meio de cultivo à base de 

vinhaça concentrada 

Foi conduzido processo em bateladas sucessivas, com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada, no qual 

metade da fonte de carbono (7,5 g L-1) foi fornecida pela vinhaça, como descrito acima. A Tabela 24 apresenta os 

resultados de produção de PHB por R. eutropha L359PCJ no meio MMBReV507 em comparação a outros estudos na 

literatura que descrevem a produção de PHAs por linhagens de R. eutropha. 

O processo foi conduzido por um tempo total de 96 h e observou-se que houve uma fase lag de 13 h, 

portanto, para análise do processo foi considerado t = 0 h o momento de início da fase exponencial de crescimento e o 

tempo da fase lag (t = -13 h) não foi contabilizado em análises subsequentes de produtividade. No momento t = 55 h, o 

cultivo atingiu fase estacionária expresso pela concentração de biomassa total, como demonstrado pela representação 

semilogarítmica de MSC na Figura 6. A velocidade específica de crescimento celular máxima foi determinada no intervalo 

de tempo de t = 0 h - 7,15 h com μmáx = 0,255 h-1 para a concentração de MSCr. 

O cultivo atingiu valor de μmáx elevado quando em comparação ao que foi relatado por outros autores que 

utilizaram glicerol de resíduos agroindustriais. De acordo com Sharma et al. (2021), linhagens de Cupriavidus necator 

(também denominada R. eutropha em algumas literaturas) podem chegar a valores de até μmáx = 0,53 h-1 com glicerol 

puro como fonte de carbono. Em cultivo com glicerol puro e glicose como cossubstrato, Rodríguez-Contreras et al. 

(2015) descreveram μmáx = 1,21 h-1 (C. necator DSM 545). Outros autores avaliaram o crescimento celular e síntese de 

PHB por linhagens de R. eutropha em glicerol proveniente do processo de biodiesel. Nestes cultivos foram relatados μmáx 

entre 0,13 – 0,15 h-1 para glicerol puro e, quando utilizado o glicerol residual de biodiesel purificado para redução de sais, 

metanol e demais impurezas, μmáx entre 0,11 – 0,15 h-1 (Cavalheiro et al., 2009; Volova et al., 2019). Zanfonato et al. 

(2018) avaliaram a produção de PHB por C. necator DSM 545 com vinhaça in natura (4,5 g L-1 de glicerol como fonte de 

carbono) também em biorreator. De modo semelhante ao obtido neste estudo, os autores também descreveram μmáx 

mais elevado do que aqueles descritos em glicerol residual de biodiesel, de 0,21 h-1 (Tabela 24). 

Observou-se que o crescimento celular expresso por DO600 de X foi constante e crescente até às 74 h de 

cultivo. Pelas representações semilogarítimicas das concentrações de MSC e MSCr, observou-se crescimento exponencial 

até t = 30 h. Até t = 20h, as curvas das concentrações de MSC e MSCr foram muito próximas, o que indica que a síntese 

de PHB neste intervalo de tempo pôde ser considerada desprezível e as condições de cultivo favoreceram o crescimento 

celular. A partir de 25 h de cultivo, a diferença entre as concentrações de MSC e MSCr começou a ser mais importante 

devido ao acúmulo de polímero ter começado a ser mais significativa.  

Em torno de 20 h de cultivo houve um primeiro momento de limitação de nitrogênio, juntamente com 

diminuição da concentração de glicerol disponível. Em 26 h foi realizada a primeira adição ao reator, que incluiu o 

fornecimento de fontes de carbono e nitrogênio, com solução de composição apresentada na Tabela 8. Após esta adição, 

foi observada limitação de nitrogênio em t = 32h e a fase de acúmulo foi induzida a partir de t = 34 h, quando houve 

uma segunda adição e, a partir da qual, não foi mais realizado fornecimento de fonte de nitrogênio. No entanto, já a partir 
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de t = 25 h foi observado que a curva de crescimento da concentração de MSC se tornou cada vez mais acentuada, 

enquanto a curva de MSCr não sugeriu crescimento. Isto indica que o aumento na concentração de células significou, na 

verdade, o acúmulo de polímero, que se prolongou até o fim do cultivo. 

O monitoramento do processo foi eficiente em manter as condições adequadas de controle de oxigênio 

dissolvido e variação de pH dentro do intervalo de neutralidade. O controle da porcentagem de oxigênio dissolvido (OD) 

foi configurado para valor mínimo de 40% da saturação de oxigênio, com ajuste automático de agitação, seguido por 

ajuste da aeração. 

Tabela 24. Produção de PHAs por linhagens de R. eutropha em biorreatores. 

Linhagem Sistema Produção Referencia 

R. eutropha L359PCJ Bateladas sucessivas, meio 
MMBReV507, vinhaça como 

fonte parcial de glicerol 

18,6 g L-1 de PHB; 9,4 g L-1 de MSCr; 
66,3% PHB; YP/S = 0,32 g g-1; YX/S = 0,16 
g g-1; Pp = 0,25 g Lh-1 

Este estudo 

R. eutropha 
DSM11348 

Batelada alimentada, glicerol 
puro 

4,9 – 17,5 g L-1 de PHB; 7,1 - 15 g L-1 de 
MSCr; 42 – 65% PHB; YP/S = 0,17 g g-1 

Bormann & 
Roth, 1999 

C. necator DSM545 Batelada alimentada, aeração 
enriquecida em oxigenio, 

glicerol puro 

51 g L-1 de PHB; 31 g L-1 de MSCr; 62% 
PHB; YP/S = 0,36 g g-1; YX/S = 0,37 g g-1; 
μS-crescimento = 0,35 g gh-1; μS-acúmulo = 
0,19 g gh-1; Pp = 1,52 g Lh-1 

Cavalheiro et 
al., 2009 

C. necator DSM545 Batelada alimentada, aeração 
enriquecida em oxigênio, 

glicerol residual de biodiesel 

26 g L-1 de PHB; 42,8 g L-1 de MSCr; 38-
50% PHB; YP/S = 0,34 g g-1; YX/S = 0,45 g 
g-1; μS-crescimento = 0,31 g gh-1; μS-
acúmulo = 0,21 g gh-1; μmáx = 0,15 h-1; Pp 
= 0,84 – 1,1 g Lh-1 

Cavalheiro et 
al., 2009 

C. necator DSM7237 Batelada alimentada, glicerol 
residual de biodiesel 

purificado 

24,6 g L-1 de PHA; 7,6 g L-1 de MSCr; 
76,4% PHA; YP/S = 0,30 g g-1; Pp = 0,31 
g Lh-1 

Kachrimanidou 
et al. 2014 

C. necator DSM545 Batelada alimentada, glicose 
e glicerol 

44,25 g L-1 de PHB; 24,31 g L-1 de MSCr; 
64,55% PHB; YP/S = 0,34 g g-1; μmáx = 
1,21 h-1;  Pp = 0,76 g Lh-1 

Rodríguez-
Contreras et 

al., 2015 

C. necator DSM4058 Batelada alimentada, glicerol 
puro 

25,3 g L-1 de PHB; 3,65 g L-1 de MSCr; 
87,4% PHB; YP/S = 0,29 g g-1; Pp = 0,21 
g Lh-1 

Salakkam & 
Webb, 2018 

C. necator DSM4058 Batelada alimentada, glicerol 
residual de biodiesel 

23,8 g L-1 de PHB; 5,12 g L-1 de MSCr; 
82,3% PHB; YP/S = 0,32 g g-1; Pp = 0,21 
g Lh-1 

Salakkam & 
Webb, 2018 

C. necator DSM545 Batelada alimentada, glicerol 
puro 

6,7 – 13,1 g L-1 de PHB; 2,1 – 11,3 g L-1 
de MSCr; 53 – 76% PHB; μmáx = 0,53 h-

1;  Pp = 0,16 – 0,27 g Lh-1 

Sharma et al., 
2021 

C. eutrophus B10646 Batelada alimentada, glicerol 
residual de biodiesel 

purificado 

50,2 – 85,8 g L-1 de PHB; 15,2 – 24,2 g L-1 
de MSCr; 72,4 – 78,1% PHB; μP = 0,18 g 
gh-1; μmáx = 0,13 – 0,15 h-1;  Pp = 1,3 – 
2,3 g Lh-1 

Volova et al., 
2018 

C. necator DSM545 Batelada simples, vinhaça in 
natura como fonte de glicerol 

(4,5 g L-1) 

1,3 g L-1 de PHB; 3,7 g L-1 de MSCr; 26% 
de PHB; μmáx = 0,21 h-1 

Zanfonato et 
al., 2018 
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Figura 6. Monitoramento do crescimento celular de R. eutropha L359PCJ em cultivo em biorreator com meio de cultivo à base de 
vinhaça concentrada. ( ): adição de batelada sucessiva diferencial com fonte de carbono, nitrogênio e minerais; fase de 
crescimento celular. ( ): adições com fonte de carbono por glicerol puro e vinhaça concentrada (1:1); início da fase de acúmulo. 

 

A agitação inicial foi de 300 rpm e ao longo do cultivo a agitação foi crescente ainda na fase de crescimento, 

até capacidade máxima configurada no controlador do biorreator, de 1200 rpm, na fase de acúmulo. A aeração inicial de 3 

Lpm (0,5 vvm) se manteve constante durante a fase de crescimento. Na fase de acúmulo, houve aumento na aeração de 

até 6 Lpm, sobretudo nos momentos imediatamente após as adições de fonte de carbono. De modo geral, a porcentagem 

de OD foi eficientemente mantida em torno do valor de saturação mínima de 40% de oxigenio. O pH foi controlado pela 

adição de NaOH 2 N. Houve ajuste de pH no início da fase de crescimento e início da fase de acúmulo, e de modo geral 

o pH do cultivo de manteve entre 6,8 < pH < 7,8 (Figura 7). 

A Figura 8 apresenta OUR, CER e RQ ao longo do cultivo, assim como as concentrações no reator de 

glicerol e amônio. A queda na taxa de respiração foi coerente com os momentos de limitação nutricional, sobretudo 

carbono. Os momentos em que ocorreram adições no reator são caracterizados pelos aumentos na concentração de 

glicerol. O momento com aumento na concentração de amônio caracteriza a adição diferencial que forneceu fonte de 

carbono (de glicerol puro e de glicerol da vinhaça concentrada), fonte de nitrogênio e demais minerais do meio de cultivo 

para prolongamento da fase de crescimento, que ocorreu no momento t = 26 h. 

Dado que o controle da porcentagem de OD do reator foi eficiente na manutenção da saturação mínima de 

40%, foi possível observar que o cultivo teve resposta satisfatória em sua respiração microbiana quando a adição com 

vinhaça concentrada foi realizada, com aumento de OUR, CER e RQ logo após os instantes de adição do glicerol da 

vinhaça concentrada e glicerol puro (1:1). 
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Figura 7. Cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada: monitoramento das 
condições de agitação, aeração, e saturação de oxigênio dissolvido, e controle de pH com adição de base (NaOH 2 N) para 
manutenção de 6,8 < pH < 7,8. ( ): adição de batelada sucessiva diferencial com fonte de carbono, nitrogênio e minerais; fase 
de crescimento celular. ( ): adição com fonte de carbono por glicerol puro e vinhaça concentrada (1:1); início da fase de 
acúmulo. 

 

Kim et al. (1994) cultivaram a produtora de PHB Alcaligenes eutrophus NCIMB 11599, linhagem de espécie 

que recebe a nomenclatura de R. eutropha nas literaturas mais recentes. Utilizaram glicose como fonte de carbono no 

cultivo em batelada alimentada em biorreator. Em comparação a estudos prévios de produção de PHA por linhagens 

de E. coli, os autores buscaram avaliar o monitoramento de pH e CER como indicadores para o controle do 

consumo de substrato. Em comparação a linhagens de E. coli, os autores julgaram o monitoramento por pH pouco 

responsivo. Como consequência, a cultura atingiu o esgotamento de substrato em diversos momentos e a produção 

de MSCr e PHB foi relativamente baixa. Diferenças metabólicas entre as espécies bacterianas levaram, segundo os 

autores, a uma resposta detectável mais lenta nos cultivos com A. eutrophus NCIMB 11599 e o monitoramento não 

foi eficiente o bastante quando comparado com o cultivo de E. coli. 

O monitoramento de CER, por outro lado, se mostrou satisfatório no controle da concentração de 

substrato estipulada por Kim et al. (1994), de glicose entre 10 – 20 g L-1 ao longo de todo o cultivo. O 

monitoramento de CER ao longo do tempo indicou progressão com perfil exponencial durante a fase de 

crescimento, que durou cerca de 25 h. Na fase de acúmulo, foi descrito um declínio progressivo e discreto em CER, 

que atingiu os valores mínimos quando a cultura atingiu fase estacionária. 

Neste estudo, o cultivo foi conduzido com glicerol como fonte de carbono ao invés de glicose e as 

concentrações residuais não foram mantidas em concentrações acima de 10 g L-1 por intervalos de tempo que 

possam ser considerados longos. De acordo com Tanadchangsaeng & Yu (2012), diversos indicadores cinéticos 

sofrem influencia quando R. eutropha é cultivada em glicose ou glicerol. Porque o metabolismo em glicerol como 

fonte de carbono demanda que vias de gliconeogênese ocorram, a atividade metabólica pode ser caracterizada como 

mais lenta do que aquela observada em crescimento em glicose. Como consequência, produtividade e parâmetros 

fisiológicos de velocidades são menores em glicerol. 
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Figura 8. Cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada:  monitoramento das 
concentrações de glicerol e amônio (NH4

+), assim como indicadores de respiração celular OUR (gO2 L-1h-1), CER (gCO2 L-1h-1) e 
RQ (gCO2 gO2

-1). 

 

De todo modo, neste estudo o monitoramento do consumo de glicerol por CER se mostrou coerente 

com o consumo e demanda de substrato. Como descrito por Kim et al. (1994), a fase de acúmulo, a partir de t = 32 

h, o cultivo não atingiu valores de CER maiores do que aqueles observados na fase de crescimento. Não foi 

observado perfil exponencial de CER na fase de crescimento, pois houve prejuízo com uma fase de limitação em 

carbono e nitrogênio em torno de t = 25 h. No entanto, o monitoramento por CER mostrou perfil esperado no que 

concerne queda de CER devido à queda de substrato e aumento de CER nos instantes de alimentação com glicerol 

puro e vinhaça concentrada. 

Durante as 74 horas de operação, o cultivo, que havia sido iniciado com meio de cultura com diluição 

volumétrica de 50% de vinhaça 7ºBrix, passou por cinco adições de vinhaça concentrada. Somando-se à Figura 6, de 

crescimento celular ao longo do tempo, a resposta de respiração do cultivo nos momentos de adição da vinhaça e 

limitação de glicerol sugerem que não houve inibição ao crescimento celular em razão da vinhaça, e o cultivo consumiu 

eficientemente a fonte de carbono nela presente. De fato, a partir de 60 - 65 h de cultivo foi observada a queda na 

respiração celular e os valores de RQ ficaram próximos a 1,0 gCO2 gO2
-1 neste intervalo, indicando baixa assimilação de 

O2 e baixa evolução de produção de CO2. Pode-se observar que este comportamento já caracterizava fase estacionária de 

crescimento, como indicado na Figura 6. Contudo, o contínuo consumo da fonte de carbono corrobora a implicação de 

que a cultura não sofreu inibição pela vinhaça concentrada, com concentração residual de 4,24 g L-1 de glicerol em t = 74 

h. 

Globalmente, 578,3 g de glicerol foram consumidos, sendo que destes, 289,1 g foram provenientes da vinhaça 

concentrada. Conforme apresentado na Figura 8, a concentração residual de glicerol foi mantida em torno de 5 g L-1, o 

que foi abaixo daquela apresentada por Cavalheiro et al. (2009), que mantiveram concentrações residuais de glicerol entre 
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15-20 g L-1, enquanto Kachrimanidou et al. (2014) e Mothes et al. (2007) buscaram mantê-la em torno de 10 g L-1. As 

baixas concentrações residuais em torno de 5 g L-1 possivelmente tiveram efeito sobre a queda nas taxas respiratórias ao 

longo do cultivo. 

A análise das velocidades específicas demonstrou que as velocidades específicas de crescimento celular e 

síntese de produto foram devidamente mais altas em suas fases respectivas (Figura 9). A limitação da fonte de nitrogênio 

entre t = 30h – 34 h levou à desaceleração abrupta de X (h-1), o que sugere que ainda havia tendência de crescimento e 

esta fase poderia ter sido prolongada. Volova et al. (2018) cultivaram C. eutrophus B-10646 em glicerol residual e glicerol 

residual de biodiesel purificado e também descreveram valores de X em torno de 0,1 h-1 ao final da fase de crescimento, 

com decréscimo progressivo ao longo da fase de acúmulo, de modo semelhante ao observado neste estudo (Tabela 24). 

 

 

Figura 9. Cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada: velocidades 

específicas de consumo de substrato (S g gh-1), de síntese de produto (P g gh-1) e de crescimento (X h-1). ( ): adição de 
batelada sucessiva diferencial com fonte de carbono, nitrogênio e minerais; fase de crescimento celular. ( ): adições com fonte 
de carbono por glicerol puro e vinhaça concentrada (1:1); início da fase de acúmulo. 

 

Na fase de acúmulo foi observado aumento na velocidade específica de síntese de produto, que atingiu valor 

máximo em t = 39 h, de P = 0,096 g g-1h-1. O maior valor observado de S = 0,24 g g-1h-1 ocorreu no início da fase de 

acúmulo, mas ao longo da mesma observou-se S entre 0,14 – 0,10 g g-1h-1. Em cultivo de C. necator DSM 545 em glicerol 

puro, Cavalheiro et al. (2009) determinaram valor médio de S = 0,35 g g-1h-1 na fase de crescimento e valor médio de S 

= 0,19 g g-1h-1 na fase de acúmulo. De acordo com o que foi determinado por estes autores, é esperado observar 

velocidades específicas de consumo de substrato mais elevadas na fase de crescimento, seguindo-se uma desaceleração na 

fase de acúmulo (Tabela 24).  

Mesmo que as velocidades específicas de síntese de produto tenham sido muito baixas durante a fase de 

crescimento, foi determinado acúmulo de PHB ao longo de todo o cultivo, como detalhado na Tabela 25. O inóculo, 

em t = 0 h apresentou um baixo acúmulo de polímero, que foi crescente ao longo da fase de crescimento, até o teor 

de 7,2% em t = 19 h. Em t = 32,3 h, no início da fase de acúmulo com limitação em nitrogênio, o teor foi de 21,4% 

do peso de MSC, crescente até 66,3% de PHB em t = 74 h. 
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Tabela 25. Teor de PHB ao longo do tempo de R. eutropha L359PCJ em cultivo com diluição volumétrica de 50% de vinhaça 
concentrada. Fase de acúmulo de PHB foi induzida a partir de 34 h. 

Tempo (h) MSC (g L-1) PHB (% m m-1 de MSC) 

0 0,4 2,7 

3,5 1,25 3,4 

11,0 3,7 2,4 

15,0 3,8 10,1 

19,0 7,0 7,2 

27,2 11,3 23,3 

32,0 15,6 21,4 

34,1 15,8 28,3 

37,3 17,1 31,4 

39,3 18,6 40,3 

41,0 15,5 45,8 

50,0 23,4 54,7 

57,3 25,3 57,0 

63,3 22,2 57,3 

64,35 24,9 65,7 

74,0 28,0 66,3 

 

O teor de PHB próximo a 20% no final da fase de crescimento é coerente com o que foi previamente descrito 

por Kim et al. (1994). O teor de PHB de 66,3% no fim do cultivo foi maior do que aqueles descritos previamente por 

alguns autores em cultivos com glicerol como fonte de carbono. Cavalheiro et al. (2009) obtiveram teores entre 38 – 62% 

com C. necator DSM 545 em glicerol residual do processo de biodiesel. Bormann & Roth (1999) cultivaram R. eutropha 

DSM 11348 em glicerol puro e obtiveram de 42 – 65% de PHB. Zanfonato et al. (2018) descreveram 26% de PHB para o 

cultivo de C. necator DSM 545 utilizando o glicerol de vinhaça in natura como fonte de carbono (Tabela 24). 

Outros autores apresentaram resultados de acúmulo de PHB mais elevados. Sharma et al., 2021 cultivaram C. 

necator DSM 545 em glicerol puro e determinaram teor de PHB de 53 – 76%. Salakkam & Webb (2018) descreveram 

87,4% de PHB com C. necator DSM 4058 em cultivo com glicerol puro e, em glicerol residual de biodiesel, 82,3% de PHB. 

Também utilizando glicerol residual, Volova et al., 2019 descreveram teores entre 72,4 – 78,1% com C. eutrophus B-10646 

(Tabela 24). 

A Figura 10 apresenta as curvas de concentração de MSC, MSCr e PHB ao longo do tempo, juntamente com 

a concentração de glicerol consumido e aumento no volume de trabalho do reator (“Vreator”, L). O consumo de glicerol 

foi crescente ao longo do cultivo e teve perfil compatível com o aumento na concentração de MSC. Na fase de acúmulo, 

a concentração de PHB iniciou aumento crescente, enquanto MSCr não apresentou crescimento, de modo coerente com 

o que foi observado com as velocidades específicas.  

No momento t = 32 h, quando ambas as fontes de carbono e nitrogênio começaram a ser limitantes, a 

concentração de glicerol consumido foi de 23,7 g L-1, com uma produção de MSCr de 12,3 g L-1 e PHB, 3,3 g L-1. Neste 

instante, o fator de conversão de glicerol em MSCr foi de 0,52 g g-1 e de produto, 0,14 g g-1. No final da fase de acúmulo, 

em t = 74 h, 57,9 g L-1 de glicerol haviam sido consumidos, com concentrações finais de MSCr de 9,4 g L-1 e PHB, 18,6 g 
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L-1. Finalmente, os fatores de conversão globais foram de c YP/S = 0,32 g g-1 e YX/S = 0,16 g g-1. A produtividade global 

foi de 0,25 gPHB Lh-1. 

 

 

Figura 10. Cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada: variação em volume 
de trabalho e concentrações ao longo do tempo de MSC, MSCr, PHB e glicerol consumido. 

 

Nos cultivos de R. eutropha L359PCJ em frascos agitados no tratamento MMReV507, ou seja, aquele com 50% 

(v v-1) de vinhaça concentrada, o teor de PHB determinado ao final do cultivo havia sido de 60,6  4,0%, e os fatores de 

conversão haviam sido YX/S = 0,23  0,05 g g-1 e YP/S = 0,34  0,03 g g-1. Como discutido no Item 6.1.2., o crescimento e 

síntese de PHB por R. eutropha L359PCJ em MMReV507 foram considerados satisfatórios. No entanto, devido às 

condições de cultivo em batelada simples em frascos agitados, não foi possível realizar fornecimento de nutrientes de 

modo a induzir diferentes fases de processo, em crescimento e acúmulo. 

Ao realizar o cultivo de R. eutropha L359PCJ com 50% (v v-1) de vinhaça concentrada em biorreator, foi 

possível fornecer nutrientes estrategicamente e foram observadas as duas fases distintas no cultivo, expressas através das 

velocidades específicas, concentrações de MSC, MSCr, produto e teores de PHB. Em comparação ao cultivo em frascos 

agitados, o fator de conversão YP/S = 0,32 g g-1 determinado no cultivo em biorreator foi coerente com o que se esperava 

a partir do YP/S = 0,34  0,03 g g-1 obtido em frascos agitados. O fator de conversão YX/S = 0,16 g g-1 obtido no cultivo 

em bateladas sucessivas de fato foi menor do que aquele obtido nos frascos agitados, de YX/S = 0,23  0,05 g g-1, porém, 

como discutido acima, a condução de processo nas bateladas sucessivas restringiu a fase de crescimento celular expresso 

por MSCr e ao longo de 40 h (entre t = 34 h e t = 74 h) foi fornecida fonte de carbono visando ao acúmulo de PHB. 

Como consequência, o teor de PHB obtido em biorreator de 66,3% foi satisfatoriamente maior do que aquele obtido em 

batelada simples nos frascos agitados, de 60,6  4,0%, o que sugere a estratégia adotada em biorreator teve sucesso em 

melhorar a síntese de produto em comparação à condição aplicada em frascos agitados. 

Ainda, estes resultados obtidos em cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator com meio de cultivo à base 

de vinhaça concentrada foram coerentes com aqueles obtidos por outros autores que utilizaram glicerol como fonte de 

carbono, o que demonstra a viabilidade de utilizar a vinhaça como fonte de glicerol. Sharma et al. (2021) cultivaram C. 

necator DSM 545 em batelada alimentada com glicerol puro e obtiveram concentrações de MSCr entre 2,1 – 11,3 g L-1 e 

concentrações finais de PHB entre 6,7 – 13,1 g L-1, em processos de 42 – 48 h. As produtividades obtidas foram de 0,16 a 
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0,27 g Lh-1. Bormann & Roth (1999) atingiram produção de 15 g L-1 de MSCr com cultivo de R. eutropha DSM 11348 e 

17,5 g L-1 de PHB, com YP/S = 0,17 g g-1 (Tabela 24). 

Salakkam & Webb (2018) compararam a produção de PHB por C necator DSM 4058 a partir de glicerol puro 

e glicerol residual de biodiesel: obtiveram produtividade de 0,21 g Lh-1 para ambas fontes de carbono e fator de conversão 

maior para glicerol residual (YP/S = 0,32 g g-1) do que glicerol puro (YP/S = 0,29 g g-1). As concentrações finais de PHB 

foram 23,8 g L-1 (glicerol residual) e 25,3 g L-1 (glicerol puro). Kachrimanidou et al. (2014) obtiveram produtividade de 

0,33 g Lh-1 na produção de PHB por C. necator DSM 7237 com glicerol puro e 0,27 g Lh-1 com glicerol residual de 

biodiesel, porém, ao utilizar glicerol residual purificado, atingiram 0,31 Lh-1, com concentrações finais de 24,6 g L-1 de 

PHB, 7,6 g L-1 de MSCr e YP/S = 0,30 g g-1. 

Cavalheiro et al. (2009) descreveram elevada produção de PHB a partir de glicerol residual do processo de 

biodiesel. Em cultivo de C. necator DSM 545, utilizaram o glicerol residual como fonte de carbono em processo em 

batelada alimentada e com aeração enriquecida com oxigênio. Ao final da fase de crescimento, em 26 h de cultivo, a 

concentração de MSCr foi de 48,3 g L-1 e de PHB, 4,3 g L-1, que significou uma produtividade de PHB de 0,52 g Lh-1 

durante a fase de crescimento. A fase de acúmulo se prolongou até 44,5 h de cultivo e nesta fase a produtividade foi de 

4,8 g Lh-1. Globalmente, os autores descreveram uma produtividade de 1,1 g Lh-1 com concentração final de 26 g L-1 de 

PHB (teor de 38%), MSCr de 42,8 g L-1, YX/S = 0,45 g g-1 e YP/S = 0,34 g g-1 (Tabela 24). 

Segundo Mothes et al. (2007), processos industriais operam com densidades celulares em torno de 30 – 70 g 

L-1 de MSCr. Concentrações semelhantes com linhagens de R. eutropha foram descritas em processos em batelada 

alimentada com glicose como fonte de carbono. Shang et al. (2003) obtiveram 68,6 g L-1 de MSCr que acumulou PHB 

num teor de 67% a partir de glicose, atingindo concentração de 208 g L-1 de MSC. Ryu et al. (1997) relataram 

concentração de MSCr de 47,8 g L-1, que atingiu 281 g L-1 de MSC e correspondeu a um acúmulo de 83% de PHB (YP/S 

= 0,38 g gGLICOSE
-1 e produtividade de 3,14 g Lh-1). 

Conforme descrito por outros autores (Cavalheiro et al., 2009; Kim et al., 1994; Ryu et al., 1997), o aumento 

da produtividade do processo foi coerente com o aumento do teor de PHB (Figura 11). Observou-se, porém, que a partir 

de t = 50 h o aumento do teor de PHB de 54,7% para 66,3% em t = 74 h não conferiu incremento na produtividade. Por 

outro lado, este período foi favorável para o aumento de YP/S. Em t = 50 h, YP/S foi de 0,28 g g-1 e em t = 74 h, YP/S foi 

de 0,32 g g-1 (Figura 10). 

O cultivo de R. eutropha L359PCJ em 50% (v v-1) de vinhaça em bateladas sucessivas em biorreator de fato 

teve produtividade abaixo daquela descrita por Cavalheiro et al. (2009) ou de processos compatíveis com a indústria, 

como descrito por Shang et al. (2003) e Ryu et al. (1997). Ainda assim, foi importante que o fator de conversão YP/S tenha 

sido coerente, ou maior, do que aqueles descritos por outros autores citados acima. O uso eficiente da fonte de carbono 

para conversão em produto é um fator determinante para a transferência de tecnologia e sua futura viabilidade econômica 

(Poltronieri & Kumar, 2018). Pode-se dizer, portanto, que um dos principais fatores a se melhorar no uso da vinhaça 

para produção de PHB por R. eutropha é a produtividade do processo, viabilizando a otimização no tempo de uso do 

biorreator. 
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Figura 11. Cultivo de R. eutropha L359PCJ em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada: produtividade de 
PHB e teor de PHB (% m m-1) ao longo do tempo. ( ): adição de batelada sucessiva diferencial com fonte de carbono, 
nitrogênio e minerais; fase de crescimento celular. ( ): adições com fonte de carbono por glicerol puro e vinhaça concentrada 
(1:1); início da fase de acúmulo. 

 

6.2.2. Cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator com meio de cultivo à base de 

vinhaça concentrada 

O processo foi conduzido por 104 h, em modo de bateladas sucessivas com adições diferenciais a fim de 

induzir as fases de crescimento celular e acúmulo, conforme detalhado na seção Materiais e Métodos (Item 5.4.2.). 

Foi observada uma fase lag de 37 h (t = -37 h), o que sugeriu que o inóculo possivelmente demandaria uma fase de 

adaptação no meio com vinhaça antes do cultivo em biorreator. Este intervalo de tempo não foi contabilizado em 

análises subsequentes de produtividade e portanto foi considerado como tempo de processo o intervalo entre t = 0 h 

e t = 67 h.  

A Figura 12 apresenta o monitoramento do crescimento celular pela medida de absobancia por densidade 

óptica (DO600) de biomassa celular (X) ao longo do cultivo, assim como a representação semilogarítmica das 

concentrações de MSC e MSCr. A velocidade específica de crescimento máxima (μmáx) foi determinada para a 

concentração de MSCr no intervalo de tempo entre t = 20 h e t = 26,7 h, com μmáx = 0,0913 h-1. Este resultado foi 

inferior àquele obtido com R. eutropha L359PCJ em biorreator e à velocidade específica de crescimento máxima de 

Halomonas sp. HG01, linhagem da qual Halomonas sp. HG03 é derivada, quando aquela foi cultivada em glicose (μmáx = 

0,161 h-1) (Moreno, 2015). 

Observou-se fase estacionária de crescimento no cultivo em t = 44 h, instante a partir do qual a curva da 

representação semilogarítmica de MSC não sugeriu crescimento.  
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Figura 12. Monitoramento do crescimento celular de Halomonas sp. HG03 em cultivo em biorreator com meio de cultivo à base 
de vinhaça concentrada, utilizando sacarose como fonte de carbono. ( ): adição de batelada sucessiva diferencial com fonte de 
carbono, nitrogênio e minerais; fase de crescimento celular. ( ): adições com fonte de carbono por sacarose e vinhaça 
concentrada; início da fase de acúmulo. 

 

Em t = 17,8 h ocorreu o primeiro momento de limitação nutricional e em t = 20 h foi realizada a primeira 

adição ao biorreator, com fontes de carbono, nitrogênio, demais sais do meio, diluídos em 50% (v v-1) de vinhaça 

concentrada. Também neste instante observou-se que as curvas de MSC e MSCr começaram a se diferenciar, o que 

indicou o início do acúmulo de PHB. Em t = 26 h ocorreu um segundo momento de limitação nutricional e neste 

instante foi realizada a segunda adição ao reator. Nesta adição foram fornecidos apenas sacarose e vinhaça concentrada, 

como descrito anteriormente. 

Apesar da imposição de limitação em fonte de nitrogênio da segunda adição de t = 26 h, foi observado 

aumento de MSCr até t = 44 h. Após este instante, a diferença entre as curvas de MSC e MSCr indica que houve 

acúmulo de polímero sem crescimento de biomassa celular. 

As condições de operação foram eficientemente mantidas com porcentagem de OD em torno de 40% da 

saturação de oxigênio e 6 < pH < 8 ao longo de todo o cultivo (Figura 13). A agitação foi crescente no início do 

cultivo, de modo coerente com o crescimento celular. A partir de t = 26 h com a imposição da limitação em 

nitrogênio pelas adições de sacarose e vinhaça concentrada, observou-se que a agitação se manteve elevada por 

curtos períodos de tempo, o que sugere que a respiração microbiana não era elevada o suficiente para demandar 

aumento de agitação a fim de se manter a saturação mínima de 40%. Até o final do cultivo foram observados 

aumentos pontuais na agitação que coincidiram com os momentos de adição de sacarose e vinhaça concentrada. 

Quanto à aeração, um pequeno aumento de 3 Lpm para 4 Lpm ocorreu no início da fase de acúmulo, mas de modo 

geral, a aeração se manteve na vazão inicial de 3 Lpm ao longo de todo o cultivo. Quanto ao controle de pH, ao 

longo da fase lag (t  = -37 h) houve o acúmulo de adição de base de 33 mL e as adições de base durante o processo 

ocorreram principalmente em torno da primeira adição de batelada sucessiva e na segunda, com adição de apenas 

sacarose e vinhaça. 
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Figura 13. Cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada: monitoramento das 
condições de agitação, aeração, e saturação de oxigênio dissolvido, e controle de pH com adição de base (NaOH 2 N) para 
manutenção de 6,8 < pH < 7,8. ( ): adição de batelada sucessiva diferencial com fonte de carbono, nitrogênio e minerais; fase 
de crescimento celular. ( ): adição com fonte de carbono por sacarose e vinhaça concentrada; fase de acúmulo. 

 

A Figura 14 apresenta OUR, CER e RQ ao longo do cultivo, assim como a concentração de açúcares 

totais (sacarose, glicose e frutose), glicerol e amônio. A respiração microbiana foi crescente até t = 28 h, quando 

cessou a entrada de base para controle de pH, correspondendo à fase de crescimento celular e início da fase de 

acúmulo, com imposição da limitação da fonte de nitrogênio a partir de t = 26 h. A fase de acúmulo teve um perfil 

de declínio na respiração microbiana, em comparação à fase de crescimento.  

 

  

Figura 14. Cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada:  monitoramento 
das concentrações de açúcares totais (sacarose, glicose e frutose), glicerol e amônio (NH4)+, assim como indicadores de respiração 
celular OUR (gO2 L-1h-1), CER (gCO2 L-1h-1) e RQ (gCO2 gO2

-1). 
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Finalmente foi observado que o cultivo passou a acumular a fonte de carbono, consumindo-a em 

baixíssimas velocidades a partir t = 45 h (Figura 15). Como consequência, observou-se uma queda severa nos três 

indicadores de respiração microbiana OUR, CER e RQ. Globalmente, 489,9 g de sacarose foram consumidos e até t 

= 45 h foi possível manter a concentração residual entre 5 g L-1 e 10 g L-1. As adições de vinhaça concentrada ao 

longo do cultivo também significaram adição de glicerol. Não foi observado consumo significativo desta fonte de 

carbono e o glicerol se acumulou na cultura desde a fase de crescimento. 

Através da análise das velocidades específicas obteve-se que a velocidade específica de crescimento (X) 

foi crescente no início do cultivo, mas não foi observado o perfil esperado de alternância entre estas velocidades 

específicas de crescimento e síntese de produto durante a fase de acúmulo, caracterizada pelo aumento de P e queda de 

X. A proximidade entre estas curvas ao longo do cultivo sugere que apesar da imposição de limitação na fonte de 

nitrogênio, houve uma baixa velocidade específica de crescimento celular com valores de X entre 0,02 e 0,06 h-1 entre o 

intervalo de tempo de t = 18 h a t = 67 h. Neste mesmo intervalo de tempo, P teve valores entre 0,02 e 0,04 g g-1h-1. Em 

suma, pelas velocidades específicas, não se pode dizer que foi observada distinção entre as fases de crescimento e 

acúmulo. Como esperado devido ao acúmulo de sacarose no cultivo, a partir de t = 45 h a velocidade específica de 

consumo de substrato demonstra que não houve assimilação da fonte de carbono (Figura 15). 

Apesar da queda na velocidade específica de consumo de substrato, após t = 44 h ainda foi detectado um 

aumento discreto no acúmulo de polímero. Conforme detalhado na Tabela 26, de t = 44 h a t = 67 h, teve-se 

aumento de 35,6% para 45,7%, o que resultou num aumento de concentração de PHB de 6,3 g L -1 para 8,3 g L-1, 

respectivamente (Figura 16). Foi observado acúmulo de PHB ao longo de todo o cultivo, incluindo a fase de 

crescimento (t = 0 h a t = 26 h), que foi caracterizada pelo fornecimento de fontes de carbono e nitrogênio nas 

mesmas adições (início do cultivo e t = 20 h). Ao final desta fase foi determinado teor de PHB 28,8% em t = 26 h. 

Ortiz-Veizán et al. (2020) cultivaram Halomonas boliviensis DSM 15516 em biorreatores utilizando glicose 

pura ou glicose com melaço como fontes de carbono. Antes da limitação em nitrogênio ser imposta, durante a fase 

de crescimento, os autores observaram acúmulos de PHB de 25% até 40% nos cultivos com glicose. Quando melaço 

(15 g L-1) e glicose (5 g L-1) foram utilizados, o teor de PHB antes da depleção de nitrogênio chegou a 12%. Estes 

autores descreveram teores finais de 51% a 72% para glicose pura como fonte de carbono. Quando melaço foi 

utilizado, o teor máximo de PHB foi de 52% (Tabela 27). 

Em estudos anteriores, Rivera-Terceros et al. (2015) cultivaram a linhagem halofílica Halomonas boliviensis 

LC1T em biorreatores do tipo “air-lift” com hidrolisado amiláceo como fonte de carbono. Os autores observaram 

acúmulo de PHB mais baixo ao final da fase de crescimento, de teor de 10,5%, e teor de 41% no final do cultivo. 

Ainda, Rivera-Terceros et al. (2015) observaram que após a imposição de limitação em fonte de nitrogênio foi 

detectado crescimento celular pelo aumento na concentração de MSCr até o final do cultivo (Tabela 27). 

De acordo com outros autores e com os resultados obtidos neste estudo, espécies produtoras de PHB de 

Halomonas sp. podem ter uma importante síntese de PHB associada ao crescimento. De modo semelhante ao obtido 

por Rivera-Terceros et al. (2015), obteve-se que, apesar da imposição de limitação em fonte de nitrogênio ao 

suspender a adição de (NH4)2SO4 a partir de t = 26 h, Halomonas sp. HG03 continuou a apresentar crescimento 

celular expresso por MSCr até t = 45 h. Neste instante, a concentração de açúcares totais consumidos havia sido de 

40,3 g L-1, com uma produção de 11,4 g L-1 de MSCr e 6,3 g L-1 de PHB. Teve-se, portanto, YX/S = 0,28 g g-1 e YP/S 

= 0,16 g g-1. No final do cultivo, em t = 67 h, 53 g L-1 de açúcares totais haviam sido consumidos, com produção 

final de 9,8 g L-1 de MSCr e 8,3 g L-1 de PHB, o que resultou em YX/S = 0,18 g g-1 e YP/S = 0,16 g g-1. 
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Figura 15. Cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada: velocidades 

específicas de consumo de substrato (S g gh-1), de síntese de produto (P g gh-1) e de crescimento (X h-1). ( ): adição de 
batelada sucessiva diferencial com fonte de carbono, nitrogênio e minerais; fase de crescimento celular. ( ): adições com fonte 
de carbono por sacarose e vinhaça concentrada; início da fase de acúmulo. 

 

Tabela 26. Teor de PHB ao longo do tempo de Halomonas sp. HG03 em cultivo com diluição volumétrica de 50% de vinhaça 
concentrada. Fase de acúmulo de PHB foi caracterizada a partir de 28 h. 

Tempo (h) MSC (g L-1) PHB (% m m-1 de MSC) 

0 2,3 0,3 

4,8 3,1 1,6 

7,0 4,0 4,5 

17,7 6,4 28,5 

19,8 5,7 27,9 

22,0 8,9 25,7 

23,7 8,7 27,0 

26,0 10,8 28,8 

30,7 12,4 29,6 

44,0 17,7 35,6 

52,9 17,6 42,2 

67,0 18,1 45,7 
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Figura 16. Cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada: variação em 
volume de trabalho e concentrações ao longo do tempo de MSC, MSCr, PHB e açúcares totais (sacarose, glicose, frutose) 
consumidos. 

 

Rivera-Terceros et al. (2015) observaram aumento na concentração de MSCr até o final do cultivo em 

processo que utilizou hidrolisado de milho como fonte de carbono. Os autores não forneceram caracterização 

detalhada do hidrolisado em outros constituintes além de glicose e maltose. Quanto ao aumento na concentração de 

MSCr neste estudo após a imposição da limitação de nitrogênio em t = 26 h, é possível que nutrientes da vinhaça 

tenham contribuído para o crescimento celular prolongado. Como apresentado na Tabela 1, a vinhaça in natura a 

3,4ºBrix apresentou concentrações residuais de todos os aminoácidos essenciais, apenas L-triptofano, L-glutamina e 

L-cistina não foram detectados. O uso da vinhaça concentrada aumentou o fornecimento destes aminoácidos 

presentes, que podem ter servido como fontes de nitrogênio ou precursores metabólicos para Halomonas sp. HG03. 

Em estudos anteriores, Quillaguamán et al. (2008) investigaram o efeito de aminoácidos individualmente 

sobre o cultivo de H. boliviensis com objetivo na produção de PHB. Os autores justificaram esse estudo para reduzir 

custos de produção com uso do extrato de levedura, que foi usado no meio de cultivo pelos autores amplamente em 

estudos prévios. Ainda, os autores haviam observado que o extrato de levedura estava assoaciado a resultados de 

maiores concentrações de MSCr e menores teores de PHB. Portanto, avaliaram a combinação de NH4Cl com cada 

aminoácido: L-aspartato, L-glutamato, L-alanina, L-arginina, L-cisteína, L-triptofano e L-glicina. Os autores 

observaram que individualmente L-aspartato, L-glutamina (ou L-glutamato) e L-glicina tiveram efeito positivo sobre 

o crescimento celular. Em cultivo em biorreator os autores utilizaram glutamato monossódico como substituto do 

extrato de levedura, em adições intermitentes, e observaram um aumento de MSCr = 4,0 g L-1 e 18 g L-1 de PHB 

(teor de 82%) para MSCr = 8,6 g L-1 e PHB = 35,4 g L-1 (teor de 81%), com produtividade de 1,1 g Lh-1 (Tabela 27). 

Neste estudo, as concentrações atingidas de MSCr e PHB foram mais baixas do que aquelas obtidas com 

R. eutropha L359PCJ, assim como o teor de polímero. Porém, as concentrações finais de MSCr e PHB foram maiores 

do que aquelas relatadas por Quillaguamán et al. (2006). Utilizando sacarose como fonte de carbono, os autores 
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cultivaram H. boliviensis LC1T em biorreatores e foram obtidas concentrações de MSCr de 0,54 g L-1 e 0,66 g L-1 de 

PHB (teor de 55%) (Tabela 27). 

 

Tabela 27. Produção de PHAs por linhagens de Halomonas sp. em biorreatores utilizando açúcares como fonte de carbono. 

Linhagem Sistema Produção Referencia 

Halomonas sp. HG03 Bateladas sucessivas, meio 
MMBHaV507, sacarose pura 

8,3 g L-1 de PHB; 9,8 g L-1 de 
MSCr; 45,7% PHB; YP/S = 0,16 g 
g-1; YX/S = 0,18 g g-1; Pp = 0,12 g 
Lh-1 

Este estudo 

H. campisalis MCM B-
1027 

Batelada simples, maltose 0,48 – 0,97 g L-1 de PHA; 0,66 – 
0,75 g L-1 de MSCr; 40,7 – 56,2% 
PHA; Pp = 0,02 – 0,04 g Lh-1 

Kshirsagar et al., 
2012 

H. boliviensis DSM15516 Batelada alimentada, glicose 
pura 

14,4 – 20 g L-1 de PHB; 7,6 – 13,8 
g L-1 de MSCr; 51 – 72% PHB; Pp 
= 0,21 – 0,4 g Lh-1 

Ortiz-Veizán et al., 
2020 

H. boliviensis DSM15516 Batelada alimentada, melaço 
e glicose 

8,3 g L-1 de PHB; 7,7 g L-1 de 
MSCr; 52% PHB; Pp = 0,15 g Lh-

1 

Ortiz-Veizán et al., 
2020 

H. boliviensis LC1T Batelada simples, hidrolisado 
amiláceo 

0,2 – 0,4 g L-1 de PHB; 0,5 – 0,8 g 
L-1 de MSCr; 30 – 40% PHB 

Quillaguamán et al., 
2005 

H. boliviensis LC1T Batelada simples, sacarose 
pura 

0,66 g L-1 de PHB; 0,54 g L-1 de 
MSCr; 55% PHB 

Quillaguamán et al., 
2006 

H. boliviensis LC1T Batelada alimentada, 
sacarose pura 

4,4 – 6,7 g L-1 de PHB; 2,4 – 5,3 g 
L-1 de MSCr; 35 – 44% PHB 

Quillaguamán et al., 
2007 

H. boliviensis LC1T Batelada simples, sacarose 
pura 

7,5 – 7,7 g L-1 de PHB; 6,3 – 6,9 g 
L-1 de MSCr; 52 – 54% PHB 

Quillaguamán et al., 
2007 

H. boliviensis LC1T Batelada alimentada, glicose 
pura 

35,4 g L-1 de PHB; 8,6 g L-1 de 
MSCr; 81% PHB; Pp = 1,1 g Lh-1 

Quillaguamán et al., 
2008 

H. boliviensis LC1T Batelada simples, hidrolisado 
amiláceo 

5 g L-1 de PHB; 7,25 g L-1 de 
MSCr; 41% PHB 

Rivera-Terceros et 
al., 2015 

H. venusta KT832796 Batelada alimentada, glicose 33,4 g L-1 de PHA; 4,5 g L-1 de 
MSCr; 88% PHA; Pp = 0,25 g Lh-

1; Pp = 0,14 – 0,26 g Lh-1 

Stanley et al., 2018 

H. boliviensis LC1T Batelada simples, fontes 
variadas de açúcares 

4 g L-1 de PHB; 4 g L-1 de MSCr; 
50% PHB 

Van-Thuoc et al., 
2007 

 

Em estudos anteriores de outros autores, linhagens de Halomonas sp. também apresentaram produção 

menor do que aquelas já descritas por linhagens de R. eutropha, assim como obtido neste estudo. De todo modo, estas 

linhagens halofílicas tem atraído bastante interesse devido à sua flexibilidade de síntese de PHB em diversos 

substratos. 

Van-Thuoc et al. (2007) cultivaram H. boliviensis LC1T em batelada em biorreatores e utilizaram diferentes 

fontes de carbono no cultivo: hidrolisado de farelo de trigo, composto majoritariamente açúcares redutores como 

glicose, manose, xilose e arabinose; resíduo de batata; e ácidos orgânicos provenientes da digestão anaeróbia de 

resíduos sólidos de batata. Os autores descreveram teores de PHB de até 50%, atingindo concentrações de 4,0 g L -1 

de PHB e 4,0 g L-1 de MSCr (Tabela 27). 

Utilizando hidrolisado de milho, Quillaguamán et al. (2005) descreveram produção em biorreator sem 

limitação de oxigênio, resultando em teor de PHB entre 30% e 40%, com concentrações de MSCr de 0,8 e 0,5 g L -1, 
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respectivamente, e de PHB, até 0,4 g L-1 para ambas concentrações de MSCr. Ortiz-Veizán et al. (2020) descreveram 

para o cultivo com melaço (15 g L-1) e glicose (5 g L-1) concentrações mais elevadas, de 7,7 g L-1 de MSCr e 8,3 g L-1 

de PHB, bastante próximas das concentrações obtidas neste estudo (Tabela 27). 

Yue et al. (2014) cultivaram a linhagem Halomonas campaniensis LS21 em meio de cultivo à base de água do 

mar e utilizou como fonte de carbono um resíduo sintético mimetizando a composição de águas residuárias de 

cozinha, contendo celulose, proteínas, ácidos graxos e amidos. O processo foi conduzido em sistema aberto, sem 

esterilidade, e atingiu teor de PHB de 70% e concentrações de PHB de 45,5 g L-1 e 19,5 g L-1 de MSCr. 

Não se encontrou na literatura nenhuma publicação a respeito da produção de PHB em biorreatores com 

linhagens de bactérias halofílicas em vinhaça de cana-de-açúcar. Como discutido no Item 6.1.2., Bhattacharyya et al. 

(2012) e Pramanik et al. (2012) avaliaram a produção de PHB em frascos agitados utilizando diluições de vinhaça 

com linhagens de arqueas halofílicas. Bhattacharyya et al. (2014) também avaliaram em frascos agitados o cultivo de 

linhagem arquea halofílica em vinhaça proveniente do processo de etanol a partir de arroz. Arqueas possuem 

potencial altamente interessante para síntese de PHAs, mas suas velocidades de crescimento mais baixas acabam 

levando a menores produtividades de PHAs e tornando-as menos atrativas do que bactérias para processos de larga 

escala (Mitra et al., 2020). 

Neste estudo, a produtividade global de produção de PHB foi abaixo daquela obtida com R. eutropha 

L359PCJ, porém coerente com aquelas descritas por outros autores previamente com linhagens de Halomonas sp. 

Utilizando glicose como fonte de carbono e citrato de amônio como fonte de nitrogênio, Stanley et al. (2018)  

cultivaram H. venusta KT832796 em biorreatores em batelada alimentada e descreveram produtividades de PHB entre 

0,14 – 0,26 g Lh-1. Kshirsagar et al. (2012) obtiveram produtividades de PHB de 0,02 – 0,04 g Lh-1 com cultivo de H. 

campisalis com maltose como fonte de carbono. Em cultivo de H. boliviensis LC1 em biorreator, a produtividade de 

síntese de PHB a partir de sacarose descrita por Quillaguamán et al. (2007) foi cerca de 0,14 – 0,16 g Lh-1 (Tabela 

27). 

Conforme esperado, o aumento no teor de PHB foi coerente com o aumento na produtividade de PHB 

(Figura 17). Observou-se, porém, que em t = 44 h, quando foi determinado teor de PHB de 35,6%, foi observada a 

produtividade máxima de 0,14 g Lh-1 e o aumento progressivo de PHB até 45,7% nas 23 h seguintes, até t = 67 h, 

resultou, na verdade em uma queda na produtividade de PHB. Finalmente, a produtividade global foi de 0,12 g Lh-1. 

Nos cultivos de Halomonas sp. HG03 em frascos agitados no tratamento MMHaV507, ou seja, aquele com 50% 

(v v-1) de vinhaça concentrada, o teor de PHB determinado ao final do cultivo havia sido de 50,7  6,9%, e os fatores de 

conversão haviam sido YX/S = 0,23  0,08 g g-1 e YP/S = 0,23  0,02 g g-1.  

A estratégia no cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator não teve sucesso em aumentar o teor de PHB. 

Como demonstrado pelas velocidades específicas (Figura 15), a dificuldade em impor, de fato, uma fase de acúmulo pode 

ter prejudicado a obtenção de maior teor de polímero. O crescimento celular prolongado que se observou até t = 45 h é 

considerado positivo, pois é desejável alcançar maiores densidades celulares para que se possa atingir maiores títulos de 

produto. 

Os resultados com cultivo em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada sugerem que o 

meio de cultivo pode ter potencial para produção de PHB com a linhagem Halomonas sp. HG03. No entanto, a estratégia 

de fornecimento de substrato pode ser melhorada. Na Figura 15, teve-se que em t = 23,7 h, S = 0,235 g g-1h-1, que foi 

muito próximo ao maior valor observado para R. eutropha L359PCJ (S = 0,24 g g-1h-1). Melhorias na estratégia de 

fornecimento de nutrientes poderiam atingir valores melhores ou prolongar fases com velocidades específicas de 

consumo de substrato satisfatórias. 
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Ainda, a Figura 13 demonstrou que nos instantes de adição de meio na condução de bateladas sucessivas havia 

resposta na agitação, de modo a manter a porcentagem de saturação de oxigênio acima de 40%. 

 

 

Figura 17. Cultivo de Halomonas sp. HG03 em biorreator com meio de cultivo à base de vinhaça concentrada: produtividade de 
PHB e teor de PHB (% m m-1) ao longo do tempo. ( ): adição de batelada sucessiva diferencial com fonte de carbono, 
nitrogênio e minerais; fase de crescimento celular. ( ): adições com fonte de carbono por sacarose e vinhaça concentrada; fase 
de acúmulo. 

 

Considerando que houve queda no consumo de sacarose, a resposta da respiração microbiana poderia estar 

associada a outro nutriente além da fonte de carbono. As adições ao reator eram compostas por uma solução concentrada 

de sacarose pura e vinhaça concentrada, portanto, outros nutrientes foram fornecidos unicamente pela vinhaça. Isto 

sugere que componentes presentes nesse meio complexo possuem efeito positivo sobre o cultivo, mas as quantidades 

fornecidas não foram o suficiente para uma resposta prolongada na respiração microbiana e manter as velocidades de 

consumo de substrato satisfatórias. Um estudo aprofundado da composição de nutrientes poderia ser combinado à 

estratégia de fornecimento e outras estratégias de processo. 

Em estudos anteriores, outros autores investigaram a limitação em oxigênio para melhorar a síntese de PHB 

por linhagens de Halomonas sp. Com objetivo de sintetizar PHB a partir de sacarose, Quillaguamán et al. (2007) avaliaram 

a saturação de oxigênio dissolvido associada à limitação em nitrogênio a fim de aumentar o acúmulo de polímero. Ao 

manter a porcentagem de OD entre 15% e 30% da saturação de oxigênio, os autores descreveram aumento de teor de 

PHB de 44% para 54%, o que resultou em concentrações de 7,7 g L-1 de MSCr e 6,3 g L-1, com produtividade de 0,4 g 

Lh-1 (Tabela 27). 

Estudos semelhantes foram realizados para outras fontes de carbono. Kshirsagar et al. (2012) cultivaram 

Halomonas campisalis MCM B-1027 com objetivo de sintetizar PHA a partir de maltose como fonte de carbono e extrato 

de levedura como fonte de nitrogênio. Os autores utilizaram a estratégia de manter a porcentagem de OD acima de 62% 

da saturação de oxigênio durante a fase de crescimento. Ao induzir a fase de acúmulo, os autores induziram a limitação de 

oxigênio ao controlar a porcentagem de OD entre 1-5%. Utilizando esta estratégia os autores descreveram melhoria no 

teor de PHB de 40,7% e 42% para 56,2%, resultando em uma concentração de MSCr de 0,75 g L-1 e 0,97 g L-1 de PHA, 

com produtividade de 0,04 g Lh-1 (Tabela 27). 
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Neste estudo, os resultados obtidos com Halomonas sp. HG03 em cultivo em meio de cultivo à base de vinhaça 

foram pouco competitivos com aqueles obtidos com R. eutropha L359PCJ em condições semelhantes. Apesar disso, 

primeiramente, estudos anteriores demonstraram que linhagens bacterianas halofílicas podem atingir produções de PHAs 

comparáveis àquelas de organismos modelo, como linhagens de Cupriavidus sp., E. coli e Pseudomonas sp. (Quillaguamán et 

al., 2007, 2008). Neste estudo, o fato de Halomonas sp. HG03 não ser uma consumidora de glicerol tão eficiente quanto R. 

eutropha L359PCJ de fato tornou o processo menos competitivo. O uso da vinhaça concentrada não contribuiu 

significativamente para reduções de custo com fontes de carbono, enquanto o cultivo com R. eutropha L359PCJ teve custo 

reduzido pela metade. 

Vale ressaltar, porém, que diversos autores tem salientado a importância de bactérias halofílcias para processos 

biotecnológicos de produção de PHAs e outros bioprodutos, sobretudo pelo fato destas linhagens permitirem processo 

sem esterilidade de meio de cultivo e serem altamente robustas em resíduos agroindustriais ou água do mar (Blunt et al., 

2018; Favaro et al., 2019; Mitra et al., 2020; Yue et al., 2014). As perspectivas futuras para estas linhagens são muito 

positivas. 

De um modo geral, este estudo demonstrou coerência com outros estudos que utilizaram linhagens 

bacterianas halofílicas para produção de PHB a partir de resíduos agroindustriais. E, ao demonstrar a capacidade de 

Halomonas sp. HG03 para crescimento celular e síntese em vinhaça concentrada tem-se o potencial desta bactéria para sua 

aplicação em processos integrados às atividades do Setor Sucroenergético. 

 

6.3. Análise do bioprocesso de produção de PHB por R. eutropha L359PCJ em meio de 

cultivo à base de vinhaça concentrada 

6.3.1. Cenário base 

Na seção “Upstream”, o cenário base contou com uma unidade de biorreator para preparo de inóculo que 

alimentasse todas as unidades de biorreator de produção. As principais configurações deste procedimento unitário 

são apresentadas no Apêndice C. Dado que o objetivo foi a produção de células, este procedimento foi considerado 

apenas com fase de crescimento e a produção de PHB foi desprezível. Foi adotado o fator de conversão de glicerol 

em MSCr observado na fase de crescimento de R. eutropha L359PCJ em vinhaça concentrada, de 0,52 g g-1 e 

conversão de glicerol em PHB de 0,14 g g-1 (t = 32 h, Figura 10). Deste modo, foi simulada a produção de células 

que alimentasse os biorreatores de produção para concentração inicial de células coerente com o que foi observado 

experimentalmente, de X0 = 0,3 g L-1 de MSCr. 

Na seção de bioprocesso, para configuração do biorreator de produção, foram considerados máx = 

0,255 h-1 e concentração inicial de biomassa (X0) de 0,3 g L-1, obtidos experimentalmente com R. eutropha L359PCJ 

em vinhaça concencetrada, para cálculo de tX-Si objetivando à concentração final de biomassa residual Xf-Si de 30 g L-1. 

Obteve-se tempo de processo para a fase de crescimento de tX-Si = 18 h. Também foi considerado que ao final desta 

fase o teor de PHB seria de 21,4%, conforme determinado experimentalmente (t = 32h, Tabela 25), resultando numa 

concentração final de PHB (Pf-Si) na fase de crescimento de 8,2 g L-1. O Apêndice D apresenta os detalhes de 

configuração deste procedimento para simulação das condições calculadas. 

A fase de acúmulo simulada compreendeu, portanto, em acúmulo de teor de PHB de 21,4% a 66,3% para 

biomassa residual (Xf-Si) de 30 g L-1, atingindo concentração de biomassa total simulada de 89 g L-1. A concentração 
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inicial de produto nesta fase foi a concentração final da fase de crescimento: P i-Si-acúmulo = Pf-Si-crescimento = 8,2 g 

L-1. A biomassa final com teor de PHB de 66,3% significou concentração P f-Si-acúmulo = 59 g L-1. O tempo de 

processo necessário para este acúmulo foi calculado com P = 0,05 g g-1h-1, obtido experimentalmente em t = 57 h 

(Figura 9). Como resultado teve-se tempo de fase de acúmulo de tPHB-Si = 33,8 h. 

Globalmente, obteve-se um tempo de processo simulado de 51,7 h para produção final de PHB com 

título de Pf-Si = 59 g L-1, o que resultou em produtividade global simulada PpG-Si = 1,1 g Lh-1. 

As equações estequiométricas globais utilizaram os fatores de conversão global obtidos 

experimentalmente no cultivo de R. eutropha L359PCJ em vinhaça concentrada, de YX/S = 0,16 g g-1 e YP/S = 0,32 g g-

1 (t = 74 h, Figura 10). 

A Figura 18 apresenta o gráfico de Gantt das operações e equipamentos inclusos no cenário base. O 

processo foi ilustrado na figura por três ciclos, ou “batches”, com a identificação de procedimentos unitários e 

equipamentos conforme fluxograma de processo (Figura 2), e operações.  

O tempo total de “batch” foi de 78,3 h, com o bioprocesso (P-1 / FR-101 – Bioprocesso) como etapa 

limitante, pois é a operação de maior duração e, portanto, a determinante para início dos “batches” seguintes. O 

tempo mínimo do ciclo foi de 52,3 h, o que corresponde ao tempo de preenchimento do biorreator P1-FR-101 e 

tempo da operação “Reação”, ou seja, cultivo microbiano. 

O tempo de uso do biorreator é diretamente afetado pela produtividade do bioprocesso. Portanto, 

maiores produtividades são desejadas porque implicam em menor tempo de uso do biorreator e, por consequência, 

redução no tempo mínimo do ciclo. 

No estudo de Leong et al. (2017), foi simulada a produção de PHB a partir de glicerol puro com 

densidade celular de MSCr de 123,7 g L-1, adotando-se produtividade de 2,86 g Lh-1 (Tabela 28).  

Experimentalmente, Cavalheiro et al. (2009) descreveram produtividade de 0,84 g Lh-1 de PHB a partir de 

glicerol residual de biodiesel com uma densidade celular de MSCr = 42,8 g L-1. Em glicerol puro, os mesmos autores 

descreveram produtividade de 1,5 g L-1 com densidade celular de MSCr = 31 g L-1 (Tabela 24). A produtividade de 

PHB calculada neste estudo de PpG-Si = 1,1 g Lh-1 foi menor do que aquela simulada por Leong et al. (2017), porém 

coerente com as produtividades descritas experimentalmente para elevadas densidades celulares (Cavalheiro et al., 

2009). 

A maior produtividade adotada por Leong et al. (2017) influenciou a produção em toneladas de PHB por 

“batch”. Devido ao menor tempo de uso de biorreator, a produção por “batch” pode ser menor, ou seja, permite 

utilizar menos unidades de biorreator de produção. A fim de atender uma determinada demanda anual, um menor 

número de unidades de biorreator opera em menos tempo e em maior número de ciclos. 

Além da produtividade, outros parâmetros deste estudo foram diferentes daqueles do estudo de Leong et 

al. (2017). Os autores utilizaram fatores de conversão e títulos mais elevados do que aqueles simulados neste estudo, 

enquanto simularam teor de PHB menor do que aquele obtido experimentalmente neste estudo. Ainda, como 

detalhado na seção de Materiais e Métodos, foi adotada neste estudo uma campanha de 5760 h, coerente com o 

tempo de operação durante a safra de cana-de-açúcar. Leong et al. (2017) adotaram uma campanha de 330 dias, 

correspondendo a 7920 h de operação (Tabela 28). 

De fato, objetivar à integração do processo de produção de PHB com a safra de cana-de-açúcar para se 

explorar a vinhaça adiciona um desafio. O menor tempo de operação anual pode exigir que a produção por 

“batches” seja mais elevada e isto pode implicar em maior infraestrutura, sobretudo de biorreatores de produção.  
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Figura 18. Gráfico de Gantt do cenário base para operações e equipamentos: Procedimento unitário (P-) / equipamento – operação. (✹) Procedimento limitante. (✷) Operações do procedimento 
limitante.
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Tabela 28. Parâmetros de simulação da produção de PHB no “software” SuperPro Designer®. 

 Cenário base – este estudo Leong et al. (2017) 

Preço do glicerol (US$ tonelada-1) 500 500 

Produtividade global (g Lh-1) 1,1 § 2,86 

Produto purificado por “batch” (ton) 93,9 56,3 

Demanda de glicerol por “batch” (ton) 307,5 190,3 

Número de “batches” por campanha 109 146 

Operação (horas) 5760 7920 

YX/S-GLOBAL (gMSCr gGLICEROL
-1) 0,16 ¤ 0,37 

YP/S-GLOBAL (gPRODUTO gGLICEROL
-1) 0,32 ¤ 0,36 

Concentração final de MSCr (g L-1) 30 § 123,7 

Concentração final de produto (g L-1) 59 § 120 

Teor de PHB (% m m-1) 66,3 ¤ 49 

¤Obtidos experimentalmente neste estudo.  
§ Calculados a partir de dados experimentais deste estudo. 

 

Em comparação ao que foi obtido por Leong et al. (2017), além de maior produção por “batch”, o cenário 

base apresentou um custo de produção associado à infraestrutura um pouco mais elevado: 53,8%, enquanto os 

outros autores obtiveram 51%. O custo de produção associado à infraestrutura se trata de custos anuais com 

manutenção, depreciação e despesas de fábrica atreladas ao capital direto fixo (“Direct Fixed Cost” – DFC). Isto é, 

estes custos anuais são diluídos no custo de produção anual e são dependentes do investimento inicial dedicado aos 

equipamentos e estruturas secundárias para os equipamentos, logo, maior infraestrutura leva ao maiores custos 

associados ao capital direto fixo. O segundo item mais relevante para custos de produção foi “Matérias-primas”, que 

representaram 40,8% dos custos totais. Leong et al. (2017) haviam determinado 39%.  

A Figura 19.A apresenta a discriminação da participação por item nos custos totais de produção do cenário 

base. Dentre as matérias-primas (“Glicerol”, “Sais”, “Outras matérias-primas”), o glicerol correspondeu ao item mais 

importante, com participação de 27,3% dos custos totais, o que correspondeu a 67% dos custos específicos com 

matérias-primas. A Figura 19.B apresenta a discriminação da participação nos custos totais por seção. Como 

detalhado anteriormente, a seção “Upstream” corresponde às etapas de preparo do meio de cultivo e preparo de 

inóculo, portanto, todos os custos com matérias-primas para a seção Bioprocesso estão inclusas na seção 

“Upstream”. Matérias-primas participantes da seção “Downstream” estão respectivamente inclusas nesta seção. A 

seção Bioprocesso incluiu os custos com a operação do biorreator. Portanto, a participação das seções “Upstream” e 

Bioprocesso sobre os custos totais, de 39,5% e 37,6%, respectivamente, justificam que estas etapas de processo 

sejam alvos de melhoria através do uso de meios de cultivo mais baratos e de otimização da produtividade. 

A avaliação econômica do cenário base permitiu a análise em aspectos financeiros a respeito da operação em 

menor tempo de operação (5760 h) e utilizando a produtividade global simulada (Tabela 29).  
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Figura 19. Discriminação da participação sobre custos totais de produção do cenário base – A. Participação por item: Matérias-
primas – Glicerol, Sais e Outras matérias-primas; Infraestrutura; Mão-de-obra; Utilidades; Laboratório e outros. B. Participação 
por seção: “Upstream”, Bioprocesso e “Downstream”. 

 

Tabela 29. Avaliação econômica da simulação da produção de PHB no “software” SuperPro Designer®. 

 Cenário base – este estudo Leong et al. (2017) 

Operação (horas) 5760 7920 

Preço do glicerol (US$ tonelada-1) 500 500 

Custo total de produção anual (US$) 67.686.102 57.883.913 

Custo com matérias-primas (%) 40,8 39,0 

Custo com glicerol (%) 27,3 27,6 

Custo com infraestrutura (%) 53,8 51,0 

Custo com mão-de-obra (%) 3,4 8,0 

Custo com utilidades (%) 1,4 2,0 

Custo com Laboratório e outros (%) 0,5 < 1 

Investimento total inicial (US$) 207.061.802 170.658.000 

Investimento Direto Fixo (US$) 193.501.070 160.098.000 

Custo com aquisição de equipamentos (US$) 32.281.250 27.535.000 

Preço de venda (US$ kgPHB
-1) 10 10 

Custo unitário de produção (US$ kgPHB
-1) 6,6 6,4 

ROI (%) 18,9 21,8 

Payback (anos) 5,3 4,6 

TIR (%) 12,9 18,0 

VPL (a 6% de juros) (US$) 94.836.202 117.213.000 
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Em comparação aos resultados obtidos por Leong et al. (2017), era coerente que se determinasse valor de 

investimento total inicial mais elevado devido à necessidade de maior infraestrutura para operação em menos horas 

por campanha, principalmente o investimento em equipamentos. O custo de produção unitária do cenário base de 

US$ 6,6 kgPHB
-1 foi mais elevado e impactado pelos custos de produção associados à infraestrutura, que foi o item 

que teve participação acima daquele descrito por Leong et al. (2017), enquanto os demais itens se mantiveram 

comparáveis. Os indicadores de retorno de investimento ROI, “payback”, TIR e VPL foram menos atrativos do que 

aqueles obtidos por Leong et al. (2017) como consequência do custo de produção unitária. 

 

6.3.1. Análise de sensibilidade de custos de produção: custo de glicerol e 

contribuição da vinhaça para redução de custos de produção 

Foram simulados os cenários de produção de CN1 a CN6 para diferentes preços de aquisição do glicerol 

(US$ 400 toneladaGLICEROL
-1; US$ 300 toneladaGLICEROL

-1; e US$ 200 toneladaGLICEROL
-1) e diferentes preços finais 

para o glicerol no meio de cultivo, ou seja, cenários em que o glicerol utilizado foi completamente adquirido de uma 

fonte externa e logo o preço final foi o mesmo daquele de compra do glicerol (CN1-CN3); e cenários em que a 

vinhaça contribuiu com metade da fonte de carbono do processo e, portando, o preço final do glicerol no meio de 

cultivo foi reduzido pela metade em relação ao preço de compra (CN4-CN6). Os cenários que simularam a 

contribuição da vinhaça para nutrientes do meio de cultivo também reduziram pela metade o custo final no meio de 

cultivo dos sais (exceto pelas fontes de nitrogênio e fosfato).  

A Figura 20 apresenta os custos de produção (US$) dos cenários de CN1 a CN6, assim como a 

participação de sais, glicerol, demais matérias-primas e infraestrutura nos custos totais. Demais custos como mão-de-

obra, utilidades, etc. foram genericamente apresentados como “Demais custos de produção”. 

 

 

Figura 20. Discriminação da participação sobre custos anuais de produção dos cenários CN1 a CN6. 
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De um modo geral, maiores gastos com glicerol implicaram em maiores custos de produção e nos 

cenários extremos, de redução nos custos finais com glicerol de US$ 400 toneladaGLICEROL
-1 (CN1) para US$ 100 

toneladaGLICEROL
-1 (CN6), houve redução de 18,8% no custo total.  

Para os cenários que consideraram apenas o preço do glicerol, sem uso da vinhaça (CN1-CN3), a redução 

do preço do glicerol de US$ 400 toneladaGLICEROL
-1 para US$ 300 toneladaGLICEROL

-1 e de US$ 300 toneladaGLICEROL
-1 

para US$ 200 toneladaGLICEROL
-1 representou uma redução de 6% sobre o custo de produção entre cada cenário. 

Para os cenários que consideraram o uso da vinhaça (CN4-CN6), quanto maior o preço do glicerol, mais 

importante a redução no custo de produção em razão da vinhaça como fonte parcial de glicerol, conforme esperado. 

Logo, para os cenários com preço de glicerol a US$ 400 toneladaGLICEROL
-1 (CN1 e CN4), o custo final do glicerol de 

US$ 200 toneladaGLICEROL
-1 devido ao uso da vinhaça em CN4 significou custo operacional 13,1% menor. Para preço 

de US$ 300 (CN2 e CN5) (custo final US$ 150 toneladaGLICEROL
-1), a redução foi de 10,8% e, finalmente, para preço 

de US$ 200 toneladaGLICEROL
-1 (CN3 e CN6) (custo final US$ 100 toneladaGLICEROL

-1), redução de 8,2%.  

Os cenários CN3 e CN4 tiveram o mesmo gasto final com glicerol no meio de cultivo, de US$ 200 

toneladaGLICEROL
-1. No entanto, CN3 teve este custo devido ao próprio preço da fonte de carbono. CN4 foi um 

cenário que consideou uso da vinhaça com um preço de glicerol a US$ 400 toneladaGLICEROL
-1. Em CN4 houve um 

custo de produção 2% menor do que aquele determinado para CN3 e isto ocorreu devido à redução com sais no 

preparo do meio de cultivo. 

A Figura 21 apresenta os valores de produção unitária (US$ kgPHB
-1) e os indicadores de retorno de 

investimento “payback”, TIR e VPL para os custos finais de glicerol no meio de cultivo de US$ 100 

toneladaGLICEROL
-1 a US$ 400 toneladaGLICEROL

-1 utilizados nos cenários de CN1 a CN6. Dada a participação 

importante do glicerol e matérias-primas da seção “Upstream” nos custos totais de produção, era esperado que a 

variação de preços influenciasse o custo de produção unitária e, consequentemente, os indicadores de retorno 

financeiro. 

 

 

Figura 21. Custo de produção unitária (US$ kgPHB
-1) e indicadores de retorno de investimento “payback”, TIR e VPL para 

diferentes custos finais de glicerol no meio de cultivo. 

 

O cenário CN1 teve custo final do glicerol de US$ 400 toneladaGLICEROL
-1 e teve o custo de produção 

unitária mais alto entre os cenários simulados, de US$ 6,25 kgPHB
-1. O custo unitário foi reduzido conforme redução 
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dos custos com glicerol até US$ 5,07 kgPHB
-1 para o cenário CN6. Por consequência da redução de custos de 

produção, os cenários utilizando vinhaça tiveram os tempos de “payback” mais baixos e variaram de 4,2 anos (CN6 

– custo final do glicerol US$ 100 toneladaGLICEROL
-1) a 4,4 anos (CN4 – custo final do glicerol US$ 200 

toneladaGLICEROL
-1), enquanto os cenários sem uso da vinhaça tiveram variação de 4,5 anos (CN3 – custo final do 

glicerol US$ 200 toneladaGLICEROL
-1) a 5,0 anos (CN1 – custo final do glicerol US$ 400 toneladaGLICEROL

-1). 

Os indicadores TIR e VPL expressaram devidamente maiores retornos de investimento para os cenários 

com maior redução de custos. Portanto, para menores custos com glicerol nos cenários com vinhaça (de US$ 100 

toneladaGLICEROL
-1 a US$ 200 toneladaGLICEROL

-1), a TIR variou de 16,3% a 17,4%. Nos cenários sem uso de vinhaça, 

com glicerol de US$ 200 toneladaGLICEROL
-1 a US$ 400 toneladaGLICEROL

-1 a TIR foi entre 14,0% e 16,2%.  

Para um mesmo custo de compra do glicerol, o uso da vinhaça significou incrementos mais importantes 

conforme o preço do glicerol aumentou, como descrito acima. Portanto, para custo do glicerol a US$ 200 

toneladaGLICEROL
-1 (CN3 e CN6), o CN6 (custo final do glicerol de US$ 100 toneladaGLICEROL

-1) teve VPL 15% maior 

do que o CN3. Para custo do glicerol a US$ 300 toneladaGLICEROL
-1 (CN2 e CN5), o custo final com glicerol de US$ 

150 toneladaGLICEROL
-1 em CN5 resultou em VPL 23,6% maior do que CN2 e, finalmente, nos cenários com glicerol 

a US$ 400 toneladaGLICEROL
-1 (CN1 e CN4) houve aumento de 35% no VPL para CN4 (custo final do glicerol de 

US$ 200 toneladaGLICEROL
-1) em comparação a CN1. 

Os resultados demonstraram que houve influencia importante do custo da fonte de carbono sobre o 

custo de produção, conforme já descrito por outros autores (Eggeling & Bott, 2015; Poltronieri & Kumar, 2018). O 

uso da vinhaça como fonte parcial do glicerol permitiu que o processo se mostrasse menos sensível a variações no 

preço da matéria-prima no sentido de que eventuais aumentos no preço de mercado não tiveram efeitos negativos 

tão graves sobre o custo de produção. Dentro dos cenários com vinhaça, o aumento no preço de glicerol de US$ 200 

toneladaGLICEROL
-1 para US$ 400 toneladaGLICEROL

-1 significou aumento de US$ 5,07 kgPHB
-1 (CN6) para US$ 5,43 

kgPHB
-1 (CN4), ou seja, um aumento de 7,1%. Para os cenários sem vinhaça, estes aumentos foram de US$ 5,53 

kgPHB
-1 (CN3) para US$ 6,25 kgPHB

-1 (CN1), ou 13%. 

O efeito dos preço das fontes de carbono sobre custos de produção são um fator amplamente abordado 

nas literaturas de bioprocessos (Almeida et al., 2012; Eggeling & Bott, 2015; Favaro et al., 2019; Poltronieri & 

Kumar, 2018; Quispe et al., 2013), no entanto, dificilmente esse tipo de impacto é quantificado e especificado. Ainda, 

são muito escassos os estudos na literatura que traduzam para a linguagem financeira os benefícios do uso de fontes 

de carbono mais baratas através da exploração de subprodutos agroindustriais como a vinhaça. Até a presente data, 

não foram encontrados estudos na literatura sobre a simulação técnico-financeira da valorização da vinhaça de cana-

de-açúcar para síntese de produtos biotecnológicos, incluindo a análise de retorno financeiro de utilizá-la como fonte 

de nutrientes. De todo modo, julga-se como altamente interessante o fato de que a avaliação da viabilidade técnico-

econômica tenha demonstrado como o processo pode se tornar menos vulnerável a oscilações no preço de matéria-

prima. Isto pode trazer maior flexibilidade e competitividade no mercado. 

Em comparação ao estudo de Leong et al. (2017), a simulação de preços mais baixos para a fonte de 

carbono nos cenários de CN1 a CN6 resultou em alguns indicadores mais atrativos do que aqueles obtidos pelos 

autores (Tabela 29). Todos os custos de produção unitária de CN1 a CN6 foram menores do que aquele 

determinado para o cenário base (US$ 6,6 kgPHB
-1) e por Leong et al. (2017) (US$ 6,4 kgPHB

-1), embora o “payback” 

dos cenários CN1 (5 anos) e CN2 (4,7 anos) só tenham sido melhores do que aquele obtido para o cenário base (5,3 

anos). Todos os cenários resultaram em TIR (14% a 17,4%) mais atrativa do que o cenário base (12,9%), mas apenas 

o cenário CN6 atingiu TIR (17,4%) mais próxima daquela determinada por Leong et al. (2017) (18%). Quanto ao 
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VPL, exceto por CN1 (US$ 112,1 milhões), todos os cenários resultaram em valores maiores do que US$ 117,2 

milhões (Leong et al. (2017). Ressalta-se, finalmente, que todos os cenários utilizando vinhaça tiveram resultados de 

custo de produção unitária, “payback” e VPL mais atrativos do que aqueles do estudo referencia de Leong et al. 

(2017). 

Apesar da vantagem na redução com os custos operacionais associados a matérias-primas, a Figura 20 

demonstrou que os custos invariáveis com infraestrutura ainda foram importantes. A fim de direcionar soluções para 

o uso mais eficiente de biorreatores de produção foram simulados cenários “otimistas”, “realistas” e “pessimistas” de 

produtividades e títulos. 

 

6.3.2. Análise “otimista”, “realista” e “pessimista” de cenários de produtividades e 

títulos de PHB 

A fim de simular diferentes cenários de produtividade e título de produto, foram primeiramente 

calculados os tempos simulados para fase de crescimento, para diferentes densidades celulares (Xf-Si) (30 g L-1, 40 g L-

1 e 50 g L-1), e tempos para fase de acúmulo. Estes intervalos de tempo foram calculados, como descrito 

anteriormente, a partir dos dados experimentais: máx (0,255 h-1), biomassa inicial (0,3 g L-1 de MSCr), teor de PHB 

no final da fase de crescimento (21,4%), teor de PHB no final da fase de acúmulo (66,3%) e valores de P 

“otimista”, “realista” e “pessimista”. 

Como descrito na seção de resultados experimentais no Item 6.2.1., o cultivo de R. eutropha L359PCJ em 

meio de cultivo com 50% (v v-1) de vinhaça concentrada teve fase de acúmulo de polímero iniciada em t = 32 h. Em 

t = 39 h foi observada a maior velocidade específica de síntese de produto, P = 0,09 g g-1h-1. Para cálculo do 

intervalo de tempo simulado para a fase de acúmulo, foram selecionados valores de velocidade específica de síntese 

de produto observados após este instante, em t = 55,3 h com P = 0,07 g g-1h-1 (“otimista”); em t = 57 h com P = 

0,05 g g-1h-1 (“realista”); e em t = 74 h com P = 0,02 g g-1h-1 (“pessimista”) (Figura 9). 

Os tempos obtidos para a fase de crescimento (tX-Si), para fase de acúmulo (tPHB-Si), tempo total de 

processo e produtividades (PpG-Si) são apresentados na Tabela 30, assim como o título de PHB (Pf-Si) referente a cada 

densidade celular (Xf-Si) para um teor de PHB de 66,3%. 

Os tempos da fase de crescimento para as densidades celulares simuladas variaram de 18 h a 20 h. Para 

produção de PHB por C. necator DSM 545, Cavalheiro et al. (2009) apresentaram fases de crescimento de 22 h e 26 h 

com glicerol puro e glicerol residual de biodiesel, respectivamente. Volova et al. (2018) descreveram processos C. 

eutrophus em glicerol residual e glicerol residual purificado, nos quais as velocidades específicas de crescimento 

entraram em declínio em torno de 20 h e 22 h. 

Os tempos calculados para simulação da duração da fase de acúmulo foram de 23,4 h, 33,8 h e 70,4 h 

respectivamente para os cenários “otimista”, “realista” e “pessimista”. São menos comums as literaturas para 

bactérias com fases de acúmulo de duração acima de 50 h, e estes são tempos mais comumente descritos para 

arqueas produtoras de PHAs (Bhattacharyya et al., 2012; Pramanik et al., 2012), portanto, de fato, processos com 

tempo total entre 88,2 h e 90,3 h para se atingir elevada densidade celular e elevado título podem ser considerados 

pessimistas. 

Os intervalos de tempo “realistas” são coerentes com aqueles descritos em estudos anteriores (Acosta-

Cárdenas et al., 2018; Bormann & Roth, 1999; Ienczak et al., 2011; Kachrimanidou et al., 2014; Rodríguez-Contreras 
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et al., 2015). Nestes estudos prévios, os autores descreveram tempos de processo para linhagens de R. eutropha entre 

45 h e 60 h com glicerol como fonte de carbono. Logo, atingir elevadas produções em tempos entre 40,8 h e 42,8 h 

de tempo total de processo pode ser aceito como “otimista”. Ainda, as produtividades globais simuladas entre 0,7 – 

2,3 g Lh-1 estão de acordo com aquelas descritas anteriormente por (Blunt et al., 2018; Cavalheiro et al., 2009; Volova 

et al., 2019) para linhagens de R. eutropha. 

 

Tabela 30. Cenários de análise “otimista”, “realista” e “pessimista” de produtividades e títulos de PHB. 

Cenário Glicerol (US$ 
tonelada-1) 

Xf-Si (g L-1) P (g g-1h-1) tX-Si (h) tPHB-Si (h) Tempo total de 
processo (h) 

Pf-Si (g L-1) PpG-Si (g Lh-1) 

CN7 

200 

30 0,07 18 23,4 40,8 59 1,4 

CN8 30 0,05 18 33,8 51,7 59 1,1 

CN9 30 0,02 18 70,4 88,2 59 0,7 

CN10 40 0,07 19 23,4 41,9 78,8 1,9 

CN11 40 0,05 19 33,8 52,8 78,8 1,5 

CN12 40 0,02 19 70,4 89,4 78,8 0,9 

CN13 50 0,07 20 23,4 42,8 98,5 2,3 

CN14 50 0,05 20 33,8 53,7 98,5 1,8 

CN15 50 0,02 20 70,4 90,3 98,5 1,1 

CN16 

100 

30 0,07 18 23,4 40,8 59 1,4 

CN17 30 0,05 18 33,8 51,7 59 1,1 

CN18 30 0,02 18 70,4 88,2 59 0,7 

CN19 40 0,07 19 23,4 41,9 78,8 1,9 

CN20 40 0,05 19 33,8 52,8 78,8 1,5 

CN21 40 0,02 19 70,4 89,4 78,8 0,9 

CN22 50 0,07 20 23,4 42,8 98,5 2,3 

CN23 50 0,05 20 33,8 53,7 98,5 1,8 

CN24 50 0,02 20 70,4 90,3 98,5 1,1 

 

Primeiramente, os cenários de produção foram avaliados apenas segundo a produtividade de PHB e seu 

impacto sobre o uso de infraestrutura através do número de “batches”, tamanho de “batch” em toneladas de PHB e 

unidades de biorreatores de produção (Figura 22). 

Para o número de “batches” por ano (Figura 22.A), a produtividade teve efeito maior do que a densidade 

celular. Nos cenários “pessimistas”, por exemplo, o número de batches não teve variação importante para as 

densidades celulares avaliadas. Isto quer dizer que o tempo de uso de biorreator foi mais determinante do que o 

título de PHB (Pf-Si g L-1) para atender a demanda anual de 10.000 toneladas de produto.  

De maneira semelhante, observou-se que a produtividade de PHB foi mais importante para o tamanho de 

“batch” em toneladas de PHB do que a densidade celular e título (Figura 22.B). Menores produtividades significaram 

uma produção de PHB mais elevada por “batch”. Isto é, processos mais longos requerem maior número de unidades 

de biorreator de produção, pois é necessário um elevado volume de síntese de produto para atingir a demanda 

necessária. Maiores produtividades implicam em uso de biorreator em menos tempo, permitindo que um menor 

número de unidades de produção atendam à demanda, resultando num elevado número de ciclos por campanha. 
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O número de biorreatores de produção foi um fator que sofreu maior influencia da densidade celular. De 

acordo com a Figura 22.C, para os cenários avaliados neste estudo, atingir títulos mais elevados a partir de 

densidades celulares mais elevadas pode ser uma estratégia para se otimizar uso de biorreator, sobretudo em 

conjunto com estratégias para se atingir produtividades mais elevadas. Segundo as análises de cenários, as maiores 

concentrações de biomassa residual permitiram maior concentração de produto por unidade de biorreator e, 

portanto, para se atingir um volume de produção por “batch”, menos unidades foram necessárias. Este aspecto é 

especialmente importante para o investimento inicial fixo, ou seja, infraestrutura com equipamentos. 

 

 

Figura 22. Impacto das produtividades de PHB nos cenários com Xf-Si =  30 g L-1; Xf-Si =  40 g L-1; e Xf-Si =  50 g L-1. A. Número 
de “batches” por ano. B. Tamanho do “batch” em toneladas de PHB. C. Número de unidades de biorreatores de produção. 



115 
 

A Figura 23 apresenta os valores (em milhões de dólares) do investimento inicial total dos cenários 

segundo produtividade para cada densidade celular. Respectivamente para cenários “otimistas”, “realistas” e 

“pessimistas”, o aumento da densidade celular resultou em diminuição no valor de investimento total através da 

redução com investimento necessário em equipamentos. Para os cenários “otimistas”: X f-Si = 30 g L-1 (produtividade 

de 1,4 g Lh-1) teve investimento inicial de US$ 195,3 milhões, com US$ 30,7 milhões dedicados aos equipamentos; o 

cenário de densidade celular de Xf-Si = 40 g L-1 (produtividade de 1,9 g Lh-1) teve investimento inicial de US$ 142,9 

milhões e US$ 22,4 milhões para equipamentos, o que significou uma redução de 37% para ambos valores; o 

aumento de Xf-Si = 30 g L-1 para Xf-Si = 50 g L-1 (produtividade de 2,3 g Lh-1) significou ainda uma redução de 61% no 

investimento total inicial e de 62% para o investimento específico em equipamentos. 

 

  

Figura 23. Investimento inicial total com discriminação do investimento específico em aquicição de equipamentos para os 
cenários de diferentes produtividades globais simuladas (PpG-Si g Lh-1) e densidades celulares (Xf-Si g L-1). 

 

  Além da produtividade e eficiência no uso de infraestrutura, espera-se também que o uso de fontes de 

carbono mais baratas torne os processos mais atrativos economicamente. A Figura 24 apresenta os custos de 

produção totais anuais para os cenários de CN7-CN24. São detalhados na figura a participação dos custos com 

glicerol, infraestrutura e demais custos de produção. Os cenários de CN7-CN15 avaliaram as densidades celulares de 

30 a 50 g L-1, as respectivas produtividades “otimistas”, “realistas” e “pessimistas” e simularam o uso da vinhaça 

junto com suplementação de glicerol a custo de US$ 400 toneladaGLICEROL
-1, ou seja, o custo final do glicerol no meio 

de cultivo foi de US$ 200 toneladaGLICEROL
-1. Os cenários de CN8-CN24 avaliaram os mesmos parâmetros técnicos 

de densidades celulares, produtividades e uso da vinhaça, porém o glicerol foi configurado a US$ 200 

toneladaGLICEROL
-1 e seu preço final no meio de cultivo foi de US$ 100 toneladaGLICEROL

-1. 
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Figura 24. Custos de produção totais anuais para o cenário base e cenários de CN7 a CN24.  Sub-identificação dos cenários: (o) cenário de PpG-Si “otimista”; (r) cenário de PpG-Si “realista”; (p) cenário 
de PpG-Si “pessimista”; (30) cenário com Xf-Si = 30 g L-1;  (40) cenário com Xf-Si = 40 g L-1; (50) cenário com Xf-Si = 50 g L-1. Custo final do glicerol no meio de cultivo: cenário base, US$ 500 
toneladaGLICEROL

-1; cenários de CN7 a CN15, US$ 200 toneladaGLICEROL
-1; cenários de CN16 a CN24, US$ 100 toneladaGLICEROL

-1.

0

10

20

30

40

50

60

70

80
C

u
st

o
 t
o

ta
l 
d

e 
p

ro
d

u
çã

o
 (

m
ilh
õ

es
) 

(U
S

$)

Glicerol Infraestrutura Outros custos de produção



117 
 

Como descrito acima, o cenário base simulou um bioprocesso sem uso da vinhaça como fonte de glicerol 

e sais, e com custos de fonte de carbono conforme o estudo referencia de Leong et al. (2017).  Exceto pelos cenários 

de produtividades “pessimistas” CN9 e CN18 (tempo total de processo de 88,2 h), o cenário base teve custos 

operacionais totais mais altos do que todos os demais cenários que simularam o uso da vinhaça como fonte parcial 

do glicerol. O preço mais elevado do glicerol no cenário base levou a uma participação deste item mais elevada do 

que todos os cenários de CN7 a CN24, como esperado. 

Quanto a densidade celular, produtividade e título, o cenário base foi idêntico ao cenário CN8. Entre 

estes dois cenários a diferença foi preço de compra do glicerol e uso da vinhaça fornecendo metade do glicerol e sais 

para o meio de cultivo em CN8. O cenário base apresentou custos operacionais totais 22% mais altos do que CN8.  

Entre os cenários de CN7 a CN24, foi avaliado o impacto do preço de compra do glicerol sobre 

indicadores econômicos de custos de produção e retorno econômico para os cenários de densidades celulares e 

produtividades de PHB avaliados anteriormente. 

Para os cenários “pessimistas” quanto à produtividade, o preço do glicerol a US$ 400 toneladaGLICEROL
-1 

significou custos operacionais 5%, 6% e 6,5% mais altos do que aqueles com glicerol a US$ 200 toneladaGLICEROL
-1 

para densidades celulares de 30 g L-1, 40 g L-1 e 50 g L-1, respectivamente. Para os cenários “realistas”, estes aumentos 

foram de 7%, 8% e 9% respectivamente para as mesmas densidades celulares. Para produtividades “otimistas”, o 

preço mais alto do glicerol teve aumento mais importante sobre os custos operacionais, de 7%, 19% e 10% para 

densidades celulares de 30 g L-1, 40 g L-1 e 50 g L-1, respectivamente. Isto é, quanto maior a produtividade do 

processo, menor a participação da infraestrutura sobre os custos totais de produção e o custo com a fonte de 

carbono se torna mais importante. Isto justifica que não só sejam desenvolvidos processos mais eficientes, mas 

também o desenvolvimento de processos que utilizem de fontes de carbono de baixo custo, como a vinhaça. 

A densidade celular foi importante para menores custos de produção unitária. A X f-Si  = 50 g L-1, ambos 

preços de glicerol resultaram nos menores custos de produção deste estudo para cenários “otimistas” de 

produtividade (2,3 g Lh-1), de US$ 3,57 kgPHB
-1 (glicerol – US$ 100 toneladaGLICEROL

-1) e US$ 3,57 kgPHB
-1 (glicerol – 

US$ 200 toneladaGLICEROL
-1). Por outro lado, os maiores custos de produção foram determinados para os cenários de 

produtividades “pessimistas” com Xf-Si  = 3 g L-1 (0,7 g Lh-1), e foram de US$ 7,17 kgPHB
-1 (glicerol – US$ 100 

toneladaGLICEROL
-1) e US$ 7,53 kgPHB

-1 (glicerol – US$ 200 toneladaGLICEROL
-1). 

Atingir maiores produtividades de PHB se mostrou uma vantagem geral para se obter menores custos de 

produção, pois foi observada a tendência de queda no custo de produção unitária com a produtividade, para todos 

custos de glicerol e densidades celulares. De maneira complementar à Figura 24, a Figura 25 apresenta os custos de 

produção unitária (US$ kgPHB
-1) para os cenários de CN7 a CN24, que são apresentados por densidade celular, preço 

final do glicerol no meio de cultivo e produtividade de PHB. 

Quanto às densidades celulares, observou-se que para uma mesma produtividade de PpG-Si = 1,1 g L-1 e 

mesmo custo final do glicerol, a densidade de Xf-Si = 50 g L-1 resultou em custos de produção unitária mais caros do 

que a densidade de Xf-Si = 30 g L-1. De fato, para Xf-Si = 50 g L-1, PpG-Si = 1,1 g L-1 foi um cenário “pessimista” e, para 

Xf-Si = 30 g L-1, um cenário “realista”, o que implicou em diferentes tempos de processo, justificando os custos de 

produção unitária. Com Xf-Si = 30 g L-1 a produtividade de 1,1 g L-1 significou um processo com 51,7 h; para Xf-Si = 

50 g L-1, 90,3 h. 
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Figura 25. Custo de produção unitária dos cenários de CN7 a CN24 apresentados por densidade celular, preço final do glicerol 
no meio de cultivo e produtividade. 

 

Para a densidade celular de Xf-Si = 30 g L-1, o aumento na produtividade do cenário “realista” para 

“otimista” levou a uma redução de apenas 1% no custo de produção. Para as densidades celulares de Xf-Si = 40 g L-1 e 

Xf-Si = 50 g L-1, estas reduções foram, respectivamente, de 10% e 9%. Como ilustrado na Figura 18, os cenários 

“otimistas”, “realistas” e “pessimistas” foram referentes a melhorias na produtividade de PHB, portanto não se teve 

reduções nos custos de produção devido à fonte de carbono, mas sim ao uso mais eficiente da infraestrutura 

(biorreator de produção). A análise pelas densidades celulares mostrou, portanto, que a fim de se reduzir os custos de 

produção unitária, maiores títulos também foram um fator importante para uso mais eficiente da infra-estrutura. 

Para menores custos de produção unitária são esperados indicadores de retorno de investimento mais 

atrativos. A Tabela 31 apresenta os resultados de retorno sobre investimento (ROI %), “payback”, TIR e VPL para 

os cenários de CN7 a CN24. 

Como esperado, os cenários que simularam produtividades “otimistas” tiveram os melhores indicadores 

financeiros dentro de um conjunto de mesmo Xf-Si e preço de glicerol. Os melhores indicadores foram determinados 

no cenário CN22, com densidade celular de 50 g L-1, produtividade de 2,3 g Lh-1 e título de 98,5 g L-1 de PHB. O 

tempo de “payback” foi de 2,5 anos, com ROI de 40,8%, TIR de 31% e VPL de US$ 258,5 milhões, com custo de 

produção unitária de US$ 3,57 kgPHB
-1. 

Indicadores como custo de produção unitária, ROI, TIR e VPL acabam sendo mais específicos para a 

natureza dos projetos, no entanto o “payback” pode ser considerado uma métrica coerente para comparações entre 

projetos tecnicamente diferentes. 
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Tabela 31. Indicadores de retorno de investimento sobre capital direto fixo dos cenários de CN7 a CN24. 

Cenário Custo de produção 
unitária (US$ kgPHB

-1) 
ROI (%) “Payback” (anos) TIR (%) VPL (milhões) (US$) 

CN7o (30) 5,37 23,2 4,3 17,0 152,3 

CN8r (30) 5,43 22,6 4,4 16,2 151,3 

CN9p (30) 7,53 13,6 7,3 6,8 15,1 

CN10o (40) 4,32 32,8 3,1 25,1 217,6 

CN11r (40) 4,80 27,2 3,7 20,6 186,0 

CN12p (40) 6,47 17,0 5,9 10,7 80,5 

CN13o (50) 3,93 38,9 2,6 29,8 241,6 

CN14r (50) 4,31 32,6 3,1 24,9 217,2 

CN15p (50) 5,92 19,5 5,2 13,2 115,1 

CN16o (30) 5,01 24,4 4,1 18,1 169,2 

CN17r (30) 5,07 23,7 4,2 17,4 168,6 

CN18p (30) 7,17 14,3 7,0 7,6 32,0 

CN19o (40) 3,96 34,5 2,9 26,3 234,6 

CN20r (40) 4,44 28,6 3,5 21,6 202,9 

CN21p (40) 6,11 17,8 5,6 11,6 97,4 

CN22o (50) 3,57 40,8 2,5 31,0 258,5 

CN23r (50) 3,95 34,2 2,9 26,2 234,1 

CN24p (50) 5,56 20,4 4,9 14,3 132,0 

o: “otimista”; r: “realista”; p: “pessimista”; (30): Xf-Si = 30 g L-1; (40): Xf-Si = 40 g L-1; (50): Xf-Si = 50 g L-1. Cenários de CN7 a CN15 

tiveram custo final do glicerol no meio de cultivo de US$ 200 toneladaGLICEROL
-1; cenários de CN16 a CN24, US$ 100 

toneladaGLICEROL
-1. 

 

Gómez et al. (2020) avaliaram a valorização do soro de leite da produção de queijos com a integração de 

processos de produção de concentrados proteicos e xaropes para alimentação humana. Obtiveram cenários com 

tempos de “payback” que variaram entre 3 e 5,5 anos. Anaya-Reza & Lopez-Arenas (2017) avaliaram a produção de 

L-lisina por processo biotecnológico a partir de melaço de cana-de-açúcar e um tempo de “payback” de 3,8 anos foi 

determinado no cenário mais atrativo em aspectos técnicos e econômicos. Em estudo sobre a integração do processo 

de produção de “single cell oil” integrado ao Setor Sucroenergético, Vieira et al. (2016) obtiveram tempos de 

“payback” entre 5,4 e 13,1 anos. A partir disto, mesmo o cenário de piores indicadores, CN9, apresentou indicadores 

de retorno financeiro competitivos no que concerce a implantação de processos biotecnológicos utilizando a 

valorização de resíduos agroindustriais ou integração de processos no Setor Sucroenergético.  

Ainda, a melhoria de processo devido a melhores produtividades de PHB, títulos e custo com glicerol 

levou a uma melhoria importante sobre os indicadores de retorno financeiro e de grande impacto sobre a 

competitividade do processo. Entre as densidades celulares avaliadas, obteve-se que maiores densidades celulares, e 

consequentemente maiores títulos, tiveram indicadores de retorno financeiro mais atrativos quando foi simulada uma 

produtividade “pessimista”. Com Xf-Si = 40 g L-1 (tempo total de processo = 89,4 h) e Xf-Si = 50 g L-1 (tempo total de 

processo = 90,3 h), os custos de produção unitária nos cenários CN12, CN15, CN21 e CN24 foram igualmente ou 

mais competitivos do que aquele determinado por Leong et al. (2017), de US$ 6,4 kgPHB
-1. Primeiramente, estes 
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resultados sugerem que esforços para se atingir elevadas densidades celulares se justificam financeiramente. Em 

segundo lugar, considerando as baixas produtividades destes cenários, de 0,9 g Lh-1 e 1,1 g Lh-1 (Tabela 30), o baixo 

custo com a fonte de carbono através do uso da vinhaça foi o principal fator a favorecer estes custos de produção 

unitária. 

Finalmente, os cenários “realistas” apresentaram indicadores de retorno financeiro bastante interessantes 

em comparação ao estudo referencia de Leong et al. (2017). Com exceção da TIR para os cenários com Xf-Si = 30 g 

L-1, todos os indicadores foram mais atrativos do que aqueles apresentados por Leong et al. (2017): para 

produtividades simuladas de 1,1 g Lh-1 (Xf-Si = 30 g L-1), 1,5 g Lh-1 (Xf-Si = 40 g L-1) e 1,8 g Lh-1 (Xf-Si = 50 g L-1), os 

custos de produção unitária ficaram entre US$ 3,95 – 5,43 kgPHB
-1; o valor de ROI determinado pelos outros autores 

havia sido de 21,8%, enquanto os cenários “realistas” deste estudo tiveram ROI entre 22,6% e 34,2%; mesmo o 

tempo de “payback” mais longo no cenário CN8 foi menor do que 4,6 anos; os valores mais baixos de TIR (CN8 e 

CN17) ainda estiveram próximos daquele do estudo de referencia, que foi de 18%; e todos os cenários tiveram VPL 

notavelmente maiores do que US$ 117 milhões. 

 

6.3.3. Considerações finais: uso da vinhaça no conceito de biorrefinaria para o 

Setor Sucroenergético 

O uso de matérias-primas complexas implica em desafios de processo para materiais de diversas 

naturezas, hidrolisados, melaços, águas residuárias, resíduos sólidos, etc. Portanto, evidentemente existem desafios na 

aplicação da vinhaça em processos biotecnológicos ou em outras aplicações inovadoras. De todo modo, este estudo 

se propôs a apresentar potencial, possibilidades e vantagens no uso da vinhaça em processos biotecnológicos e, mais 

especificamente, da vinhaça concentrada na produção de PHB por R. eutropha L359PCJ. 

Dentre os principais desafios para esta aplicação, explorados neste estudo, pode-se pontuar:  

(i) Composição variável da vinhaça: ao ser usada na forma concentrada, houve um fornecimento 

satisfatório de fonte de carbono para o cultivo de R. eutropha L359PCJ, atingindo uma 

concentração final em meio de cultivo de 15 g L-1 de glicerol. Entende-se, porém, que o 

processo se torna dependente de variações no processo de etanol. Variações que levem a 

maiores concentrações de glicerol seriam vantajosas, mas variações que reduzissem esta 

concentração poderiam trazer dificuldades com a eventual necessidade de se trabalhar com 

formas excessivamente concetradas da vinhaça para um fornecimento satisfatório em fonte de 

carbono. Apesar disso, pode-se salientar que neste estudo a linhagem R. eutropha L359PCJ não 

apresentou inibição pela vinhaça, nas condições de processo utilizadas. Isto sugere que a 

linhagem possa apresentar robustez para variações na composição da vinhaça; 

(ii) Modo de operação em bateladas sucessivas: a produção de PHB é comumente conduzida em 

processos em batelada alimentada. Contudo, a fim de atingir os objetivos de crescimento celular 

em concentrações adequadas e explorar concentrações satisfatórias do glicerol na vinhaça (15 g 

L-1), determinou-se que uma estratégia apropriada seria utilizá-la na forma concentrada 

(34,4ºBrix) e operar o processo em bateladas sucessivas. Para isso, foi necessário analisar fatores 

bastante específicos sobre o processo em questão. De fato, o uso da vinhaça em processos 



121 
 

biotecnológicos, sobretudo a vinhaça concentrada, pode demandar dos pesquisadores soluções e 

perspectivas igualmente específicas e originais; 

(iii) Produção de PHB não descartaria integrações adicionais de processos: utilizar a vinhaça para 

produção de PHB por R. eutropha L359PCJ explorou a vinhaça principalmente como fonte de 

glicerol. Isto quer dizer que demais constituintes orgânicos e sais podem permanecer na vinhaça 

e mantê-la adequada para tratamentos biológicos como a digestão anaeróbia, para produção de 

biogás e, finalmente, produzir a vinhaça biodigerida, aplicável para a fertirrigação das lavouras 

com emissões de GEE reduzidas; 

(iv) Análise de outros parâmetros de processo para viabilidade técnico-econômica: este estudo se 

concentrou em demonstrar a possibilidade na redução de custos de produção através do uso da 

vinhaça como fonte de carbono e de melhorias na produtividade, densidade celular e título do 

produto. A partir do potencial do processo para maiores escalas, demonstrado neste estudo, 

outros parâmetros de processo que não foram abordados neste estudo podem ser de interesse e 

tornar o processo ainda mais atrativo, como melhorias em fatores de conversão, atingir maiores 

teores de PHB, eliminar a esterilização de meio de cultivo pelo uso de linhagens halofílicas, entre 

outros; 

(v) Compartilhamento de infraestrutura: ainda sobre o estudo de viabilidade técnico-econômica, é 

válido ressaltar que os modelos de simulação consideraram a implantação de uma unidade 

produtiva inteiramente dedicada ao processo de PHB. Apesar da justificativa de integração do 

processo de PHB com o processo de etanol, através do consumo da vinhaça, os cenários não 

consideraram a possibilidade de compartilhamento de equipamentos entre estes processos. Isto 

não foi considerado devido à natureza teórica deste estudo, dado que a consideração de 

compartilhamento de infraestrutura demandaria incorporar informações altamente específicas 

das usinas. De todo modo, num horizonte de viabilidade prática de projetos desta natureza, 

investimentos iniciais e de capital direto fixo poderiam ser reduzidos pelo compartilhamento de 

equipamentos ou infraestrutura secundária do processo de etanol. 
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7. CONCLUSÃO 

Este estudo se propôs a analisar o potencial de aplicação da vinhaça in natura e concentrada em processos 

biotecnológicos como fonte de nutrientes para crescimento celular e síntese de produtos por bactérias. Foram 

adotados os processos de síntese de L-treonina pela linhagem E. coli THR14 e PHB pelas linhagens Halomonas sp. 

HG03 e R. eutropha L359PCJ. 

A vinhaça in natura promoveu crescimento celular e síntese de L-treonina por E. coli THR14 comparáveis 

ao meio mineral para meios de cultivo com diluições volumétricas de até 50% de vinhaça. O uso de concentrações 

maiores de vinhaça para este processo demandaria estudos específicos de otimização de meio de cultivo a fim de 

determinar componentes (micronutrientes) em concentrações limitantes. 

Tanto vinhaça in natura quanto concentrada demonstraram potencial para processos de produção de PHB 

por linhagens Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ. Todos os tratamentos com meios de cultivo à base de 

vinhaça avaliados neste estudo tiveram efeito positivo sobre o crescimento celular destas linhagens. Devido ao 

metabolismo de síntese de PHB, observou-se que a estratégia de fornecimento de nutrientes na vinhaça se tornou 

especialmente importante para esta aplicação. Para diluições volumétricas de 75% de vinhaça concentrada, o 

crescimento celular de ambas as linhagens bacterianas foi significativamente favorecido em detrimento do acúmulo 

de polímero. A aplicação da vinhaça in natura em diluições volumétricas de até 75% e a aplicação da vinhaça 

concentrada em diluições volumétricas de 50% demonstraram potencial para estudos futuros e processos de maior 

escala devido a teores de PHB satisfatórios.  

Em processos em biorreatores com meios de cultivo à base de vinhaça concentrada, as produções de 

PHB por Halomonas sp. HG03 e R. eutropha L359PCJ foram satisfatórias em comparação às produções previamente 

descritas na literatura. Obteve-se, porém, melhor crescimento e síntese de PHB por R. eutropha L359PCJ para título, 

produtividade, fatores de conversão e redução em custo de produção com consumo eficiente da fonte de carbono 

proveniente da vinhaça. Utilizando glicerol da vinhaça, R. eutropha L359PCJ atingiu resultados comparáveis, ou 

melhores, do que aqueles previamente descritos para a síntese de PHB a partir de glicerol residual de processo de 

biodiesel e não demonstrou inibição de crescimento ou síntese devido às adições de vinhaça ao longo do processo. A 

vinhaça se mostrou uma fonte de carbono utilizada com eficiência pela bactéria e de baixo custo para o processo. 

Na análise de simulação do bioprocesso em larga escala com meio de cultivo à base de vinhaça 

concentrada para produção de PHB por R. eutropha L359PCJ, obteve-se que a vinhaça pode favorecer reduções de 

custo com meio de cultivo importantes, que podem chegar a 13,1% dos custos operacionais totais. Associando o uso 

de meios de cultivo à base de vinhaça com melhorias de processo para produtividades e densidades celulares, o 

processo pode apresentar custos de produção unitária de US$ 3,57 – 5,37 kgPHB
-1 para os cenários realistas e 

otimistas analisados e “paybacks” de 2,5 – 4,4 anos. 

Finalmente, o modelo estequiométrico de bioprocesso utilizou dados experimentais da produção de PHB 

por R. eutropha L359PCJ em meio de cultivo à base de vinhaça concentrada e gerou cenários que resultaram em 

custos de produção unitária e indicadores de retorno de investimento atrativos e competitivos. Estes resultados 

sugerem, portanto, que a vinhaça pode ser utilizada na expansão do conceito de biorrefinaria no Setor 

Sucroenergético, com exploração de seus nutrientes para a fabricação de bioprodutos com potencial de mercado.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Configurações de especificação e custos de utilidades, equipamentos e mão-de-obra no cenário base 
de análise do bioprocesso de produção de PHB simulando o cultivo de R. eutropha L359PCJ utilizando glicerol como fonte 
de carbono (Tabela 32). 

 

Tabela 32. Configurações empregadas no cenário base no “software” SuperPro Designer®. 

Tipo Item/especificação Custo (US$) Unidade 

Mão-de-obra Operador 155,25 hora 

Utilidade Eletricidade 0,07 kW-h 

Utilidade Vapor 12 MT 

Utilidade Vapor de alta pressão 20 MT 

Utilidade Água resfriada 0,5 MT 

Equipamento Biorreator de produção FR-101 – 305 m3 2.750.000 unidade 

Equipamento Biorreator de inóculo SFR-101 – 40 m3 1.050.000 unidade 

Equipamento “Flat bottom tank” V-101 – 500 m3 150.000 unidade 

Equipamento Centrífuga “Disk-Tank” DS-101 – 163,4 m3/h 625.000 unidade 

Equipamento Centrífuga “Disk-Tank” DS-102 – 95,5 m3/h  631.000 unidade 

Equipamento Centrífuga “Disk-Tank” DS-103 – 123,6 m3/h 506.000 unidade 

Equipamento Centrífuga “Disk-Tank” DS-104 – 88,9 m3/h 482.000 unidade 

Equipamento Tanque de mistura V-102 – 210 m3 488.000 unidade 

Equipamento Tanque de mistura V-103 – 59,4 m3 465.000 unidade 

Equipamento Tanque de mistura V-104 – 600 m3 248.000 unidade 

Equipamento “Spray Dryer” SDR-101 – 190,8 m3 115.000 unidade 
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APÊNDICE B. Configuração de equipamentos no cenário base (Tabela 3). 

 

Tabela 33. Cenário Base: número de unidades de equipamentos.  

Equipamento Unidades 

Blending Tank P-10 V-104 3 

Seed Fermentor P-11 SFR-101 1 

Fermentor P-1 FR-101 6 

Flat Bottom Tank P-2 V-101 4 

Disk-Stack Centrifuge P-3 DS-101 5 

Blending Tank P-4 V-102 2 

Disk-Stack Centrifuge P-6 DS-102 2 

Disk-Stack Centrifuge P-16 DS-104 1 

Blending Tank P-7 V-103 1 

Disk-Stack Centrifuge P-8 DS-103 1 

Spray-Dryer P-9 SDR-101 1 
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APÊNDICE C. Cenário base: configurações do procedimento unitário de preparo de inóculo (Tabela 34). 

 

Tabela 34. Cenário Base: Bioreator de preparo de inóculo – 1 unidade, 40 m3. 

Fase de crescimento: Quantidade Unidade 

Concentração inicial de biomassa (X0) 0 ton 

Fator de conversão de glicerol em biomassa (YX/S)¤ 0,52 g g-1 

Fator de conversão de glicerol em PHB (YP/S)¤ 0,14 g g-1 

Tempo de bioprocesso¤ 13 h 

Entrada de glicerol no biorreator 1,09 ton batch-1 

Saída de glicerol do biorreator 0 ton batch-1 

Biomassa na saída do biorreator 
0,565 ton batch-1 

(14,125 g L-1) 

¤Obtidos experimentalmente. 
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APÊNDICE D. Configurações do procedimento unitário do biorreator de produção no cenário base (Tabela 35). 

 

Tabela 35. Cenário Base: Bioreator de produção – 6 unidades, 305 m3. 

Fase de crescimento: Quantidade Unidade 

Volume de trabalho por unidade 272,3 m3 

máx¤ 0,255 h-1 

Concentração inicial de biomassa (X0) ¤ 0,3 g L-1 

Concentração final de biomassa residual (Xf-Si) (MSCr) 30 g L-1 

Teor de PHB¤ 21,4 % (m m-1) 

Concentração final de biomassa total (MSC) 38,2 g L-1 

Concentração final de PHB (Pf-Si) 8,2 g L-1 

Tempo de reação (tX-Si) 18 h 

Fase de acúmulo:   

Concentração de biomassa (“constante”) (Xf-Si) 30 g L-1 

Teor de PHB inicial¤ 21,4 % (m m-1) 

Concentração inicial de PHB (Pi-Si) 8,2 g L-1 

Teor de PHB final¤ 66,3 % (m m-1) 

Concentração inicial de PHB (Pf-Si) 59 g L-1 

Concentração final de biomassa total (MSC) 89 g L-1 

P¤ 0,05 g g-1h-1 

Tempo de reação (tPHB-Si) 33,8 h 

Global:  
 

Tempo de processo 51,7 h 

Produtividade (PpG-Si) 1,1 g Lh-1 

Fator de conversão de glicerol em biomassa (Yx/s) ¤ 0,16 g g-1 

Fator de conversão de glicerol em PHB (Yp/s) ¤ 0,32 g g-1 

Fluxos:   

Entrada de glicerol 337,3 ton batch-1 

Entrada de biomassa 0,565 ton batch-1 

Saída de glicerol 0 ton batch-1 

Saída de biomassa 54,0 ton batch-1 

(30,3 g L-1) 

Saída de PHB 108,1 ton batch-1 

(59,9 g L-1) 

¤Obtidos experimentalmente. 

 


