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RESUMO 
 

O hidrogênio (H2) tem sido considerado uma fonte de energia limpa bastante promissora, 

pois sua combustão origina apenas moléculas de água, sendo uma alternativa ao uso de 

combustíveis fósseis. Entretanto, os métodos atuais de produção de H2 demandam 

matérias-primas finitas e uma grande quantidade de energia, tornando a sua obtenção não 

sustentável. Mais recentemente, a via fermentativa tem sido considerada para a produção 

de H2, utilizando como matérias-primas efluentes industriais, materiais lignocelulósicos 

e biomassa de algas, denominado de bio-hidrogênio de primeira, segunda e terceira 

geração, respectivamente. Neste trabalho foi isolada uma bactéria anaeróbia a partir de 

uma cultura mista (lodo) de um sistema de tratamento de vinhaça, após pré-tratamento do 

lodo a pH 3 por 12 horas. Este microrganismo foi identificado com 99% de similaridade 

como Clostridium beijerinckii com base na sequência do gene RNAr 16S denominado de 

C. beijerinckii Br21. A temperatura e o pH mais adequados para o crescimento e produção 

de H2 por esta cultura foi 35 °C e pH inicial 7,0. A bactéria possui a capacidade de utilizar 

ampla variedade de fontes de carbono para a produção de H2 por fermentação, 

especialmente, monossacarídeos resultantes da hidrólise de biomassa de algas, tais como 

glicose, galactose e manose. Foram realizados ensaios em batelada para a produção de H2 

com a bactéria isolada empregando diferentes concentrações de glicose e galactose, 

visando a sua futura utilização em hidrolisados de alga. Os parâmetros cinéticos dos 

ensaios de fermentação estimados pelo modelo de Gompertz modificado, como a 

velocidade máxima de produção (Rm), a quantidade máxima de hidrogênio produzido 
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(Hmáx) e o tempo necessário para o início da produção de hidrogênio (fase lag) para a 

glicose (15 g/L) foram de: 58,27 mL de H2/h, 57,68 mmol de H2 e 8,29 h, 

respectivamente. Para a galactose (15 g/L), a Rm, Hmáx e λ foram de 67,64 mL de H2/h, 

47,61 mmol de H2 e 17,22 horas, respectivamente. O principal metabólito detectado ao 

final dos ensaios de fermentação, foi o ácido butírico, seguido pelo ácido acético e o 

etanol, tanto para os ensaios com glicose, como com galactose. C. beijerinckii é um 

candidato bastante promissor para a produção de H2 por fermentação a partir de glicose e 

galactose e, consequentemente, a partir de biomassa de algas como substratos. 

Palavras chaves: Isolamento, Clostridium beijerinckii, galactose, glicose, produção de 

H2. 
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ABSTRACT 
 

Hydrogen (H2), considered an alternative to fossil fuels, is a promising source of clean 

energy because its combustion originates water molecules only. However, the current H2 

production methods require finite raw materials and a large amount of energy, which 

makes them unsustainable. The fermentative pathway has been considered for H2 

production from renewable raw materials such as industrial wastewater, lignocellulosic 

materials, and algal biomass, the so-called first, second, and third bio-hydrogen 

generation, respectively. In this work, after pre-treatment at pH 3 for 12 h, a H2-producing 

bacterium was isolated from a mixed culture (sludge) collected from an anaerobic 

bioreactor used to treat sugarcane vinasse. The microorganism was identified as 

Clostridium beijerinckii based on the sequence of the 16S rRNA gene; it was named C. 

beijerinckii Br21. The most appropriate temperature and initial pH to achieve H2 

production by this strain was 35 °C and 7, respectively. The bacterium was able to use a 

wide variety of carbon sources, especially the monosaccharides glucose, galactose, and 

mannose resulting from hydrolysis of algal biomass. Batch assays using different 

concentrations of glucose and galactose were performed to produce H2. The kinetic 

parameters of the tests were estimated by the Gompertz modified model. The maximum 

production rate (Rm), the maximum amount of produced H2 (Hmáx), and the phase lag (λ) 

for glucose and galactose, both at 15 g/L, were 58.27 and 67.64 mL of H2/h, 57.68 and 

47.61 mmol of H2, and 8.29 and 17.22 h, respectively. The main metabolite detected at 

the end of fermentation tests was butyric acid, followed by acetic acid and ethanol. The 

results indicated that the new C. beijerinckii isolate is a promising candidate for 

fermentative H2 production from algal biomass. 

Keywords: Isolation, Clostridium beijerinckii, glucose, galactose, bio-hydrogen. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento de tecnologias para obtenção de energia mais limpa e 

renovável é uma questão de interesse global. O hidrogênio é um combustível limpo, pois 

além de poder ser produzido a partir de matérias-primas renováveis, a sua combustão 

origina apenas moléculas de água e uma quantidade significativa de energia. (CHEN et 

al., 2006; WANG e WAN, 2009). Portanto, a produção e utilização do hidrogênio (H2) 

tem recebido grande atenção devido a sua importância como uma alternativa ao uso de 

combustíveis fosseis.  

Existem diferentes métodos de obtenção de hidrogênio. O H2 pode ser obtido por 

processos eletroquímicos partindo da água, por processos químicos partindo do petróleo 

ou do carvão e por processos biológicos, principalmente a partir de carboidratos.  As duas 

primeiras maneiras, tais como a eletrólise da água e o processamento de petróleo ou 

carvão, demandam grande consumo de energia, sendo que as duas últimas utilizam 

matérias primas não renováveis, o que os torna não sustentáveis (ALDERUCCI, 1993; 

BAIND et al., 2002). Já os processos biológicos tem sido considerados como uma 

alternativa sustentável para a produção de H2, pois podem utilizar matérias primas 

renováveis, tais como águas residuais ou materiais ricos em carboidratos como substratos. 

Os processos biológicos, na maioria das vezes são operados a temperatura e pressão 

ambientes, demandando menos energia do que os processos tradicionais (LI e FANG, 

2007; LI et al., 2012).  

Os processos para a obtenção biológica de H2 têm sido divididos em dois grupos: 

os dependentes de luz como fonte de energia, tais como a biofotólise, realizado por algas 

e cianobactérias a partir da água, e a foto-decomposição, sendo este realizado por 

bactérias fotossintetizantes partindo de ácidos orgânicos. Os processos que não dependem 
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de luz ocorrem pela fermentação de compostos orgânicos, também chamada de 

fermentação escura, que é realizada por microrganismos anaeróbios estritos ou 

facultativos (FAN et al., 2006, ZHANG et al., 2006). A fermentação escura é, dentre os 

processos citados, reconhecidamente o mais favorável por apresentar as velocidades mais 

elevadas de produção de H2 e a possível utilização de substratos de baixo custo como 

alguns materiais ricos em carboidratos (HAWKES et al., 2007; HALLENBECK, 2009; 

VAZQUEZ e VARALDO, 2009; ELSHARNOUBY et al., 2013).   

Recentemente,  pesquisadores têm voltado as suas atenções para o uso da 

biomassa de algas como matéria prima para a produção de biocombustíveis de terceira 

geração, incluindo o biohidrogênio (WANG e WAN, 2009; REN et al., 2009). As algas 

possuem altas concentrações de polissacarídeos, têm a capacidade de sequestrar grandes 

quantidades de CO2 e crescer em elevadas velocidades, em comparação com outros tipos 

de biomassas. São organismos aquáticos e, portanto, não competem em espaço com a 

produção de alimentos. Além disso, estes organismos não contêm lignina, o que facilita a 

sua hidrólise para a disponibilização de açúcares fermentáveis (ANDERSON et al., 

2014). 

Dentre as algas, as vermelhas contêm, principalmente, monômeros de D-

galactose em sua estrutura como a sua unidade base e também contém outros monômeros 

como a glicose e a manose, o que as torna bastante atrativas para a sua utilização em 

processos de fermentação (PARK et al., 2011). Portanto, para uma produção eficiente de 

H2 a partir de biomassa de algas,  microrganismos produtores de H2 devem ser capazes de 

converter a galactose e a glicose, principalmente, com alto rendimento de H2.  

Neste trabalho foi realizado o isolamento, a identificação e a caracterização de 

uma bactéria produtora de H2, a partir de uma cultura mista de um sistema de tratamento 

de vinhaça. A capacidade da bactéria isolada produzir H2 por fermentação utilizando 
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diferentes concentrações de galactose e de glicose foi estudada com mais detalhes, uma 

vez que esta dissertação faz parte de um projeto de pesquisa que visa estudar a biomassa 

de algas como substrato (FAPESP 06074-1: Produção de biohidrogênio de terceira geração 

a partir de biomassa de alga e seus derivados de hidrólise). 
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2. OBJETIVOS 

  

O objetivo geral deste trabalho foi isolar um microrganismo produtor de 

hidrogênio e caracterizar o seu crescimento e produção de H2 em diferentes temperaturas 

e pH iniciais, assim como em diferentes fontes de carbono, especialmente glicose e 

galactose.  

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

• Isolar microrganismos produtores de hidrogênio. 

• Selecionar o(s) microrganismos isolados produtores de H2 em ensaios 

preliminares de fermentação.  

• Identificar um microrganismo isolado, cujo resultado da produção de 

hidrogênio tenha sido positivo. 

• Testar a utilização de diferentes fontes de carbono pelo microrganismo 

isolado para a produção de H2 em ensaios de fermentação preliminares. 

• Avaliar o pH e temperatura mais apropriados para o crescimento e geração 

de H2 pelo microrganismo isolado. 

• Avaliar a cinética de produção de H2 pelo microrganismo isolado 

utilizando glicose e galactose como fontes de carbono em ensaios de fermentação em 

batelada. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O Hidrogênio 

 

O hidrogênio é o elemento químico mais leve, sendo que o seu núcleo é 

constituído unicamente por um próton e sua molécula (H2) é constituída de dois átomos 

ligados covalentemente entre si. A temperatura e pressão de 25 °C e 1 atm, o hidrogênio 

apresenta-se como um gás extremamente inflamável, inodoro, insípido, incolor e 

insolúvel em água. Para se apresentar no estado líquido, tem que estar armazenado numa 

temperatura de -253 °C, em sistemas de armazenamento conhecidos como sistemas 

criogênicos. Acima desta temperatura, o hidrogênio pode ser armazenado em forma de 

gás comprimido em cilindros de alta pressão (ESTEVÃO, 2008). 

O H2 apresenta uma elevada densidade energética, cerca de 142 kJ/g, sendo o 

combustível de mais alta energia por unidade de peso comparativamente com qualquer 

combustível. Já outros combustíveis como o metano, o propano e a gasolina apresentam 

densidade energética de 55,53 kJ/g, 50,36 kJ/g e 47,5 kJ/g, respectivamente, sendo 

aproximadamente três vezes menor do que o valor do H2 (DOS SANTOS, 2003). 

Atualmente, o H2 é universalmente aceito como uma fonte de energia limpa e 

renovável quando produzido por meio de matérias-primas renováveis, ou seja, uma 

alternativa ideal para os combustíveis fósseis. O hidrogênio não contribui para o efeito 

estufa por ser livre de carbono, dessa forma a sua combustão direta e completa produz 

apenas moléculas de água, conforme a Equação 1(MATHEWS e WANG, 2009; DAS e 

VEZIROGLU, 2008):               

H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O                                                                     (Equação l)  
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Em relação a sua utilização, o hidrogênio pode ser usado como combustível em 

motor a combustão interna, ou diretamente em uma célula a combustível fornecendo 

energia elétrica ao reagir com o oxigênio (DAS e VEZIROGLU, 2008). 

Por ser altamente reativo, o H2 encontra-se sempre associado a outros elementos, 

portanto, para o hidrogênio ser obtido de forma pura, é necessário gastar energia na 

dissociação de uma fonte primária. As tecnologias convencionais de produção do 

hidrogênio necessitam de energia sob alguma forma, tais como calor, luz ou eletricidade 

de forma a que se inicie o processo. A escolha do melhor método de produção do 

hidrogênio depende da quantidade desejada e do seu grau de pureza (DOS SANTOS, 

2003). 

 

3.2 Formas de Obtenção do Hidrogênio 

 

Os métodos de obtenção de hidrogênio normalmente se dividem em função das 

matérias-primas utilizadas. Utilizando os combustíveis fósseis como matéria prima, os 

métodos incluem a reforma a vapor do gás natural, a oxidação parcial de hidrocarbonetos 

pesados e a gaseificação do carvão.  Quando se utiliza a água como matéria prima tem-se 

principalmente a eletrólise da água. A biomassa pode servir como matéria prima pela sua 

gaseificação, na reforma a vapor do etanol e em processos biológicos como a foto-

fermentação e a fermentação anaeróbia. 

Dentre os métodos disponíveis para a obtenção do hidrogênio, a reforma do gás 

natural contribui com cerca de 40 % do hidrogênio produzido, seguido pela oxidação de 

hidrocarbonetos pesados (30 %), gaseificação do carvão (18 %) e eletrólise da água (5 

%). Atualmente, a produção biológica de hidrogênio contribui com apenas 1 % do total 
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de hidrogênio produzido. No entanto, espera-se que esta porcentagem cresça 

exponencialmente com o desenvolvimento de novas técnicas e processos (SÁ et al, 2013). 

Na reforma a vapor do gás natural, há a passagem de vapor de água juntamente 

com o gás natural por um catalizador, o hidrogênio é obtido quebrando as moléculas de 

hidrocarboneto que compõem o gás, gerando CO2  além do H2 (SIQUEIRA, 2015).    

Na oxidação parcial de hidrocarbonetos, como por exemplo o metano, pode ser 

parcialmente oxidado a hidrogênio e monóxido de carbono na presença de oxigênio em 

quantidades limitantes. Essa oxidação parcial se processa em duas etapas. Na primeira 

(Equação 2), o metano é oxidado a CO2 e H2O, e na segunda (Equação 3 e 4), o metano 

residual sofre reforma com a H2O e o CO2 para produzir CO e H2 conforme as seguintes 

equações (WANG et al, 2012):  

 

2 𝐶𝐻4 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔)  → 1.5 𝐶𝐻4 (𝑔) + 0.5 𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)                (Equação 2) 

0.5 𝐶𝑂2(𝑔) + 0.5 𝐶𝐻4(𝑔)  →  𝐶𝑂(𝑔) + 𝐻2(𝑔)                                      (Equação 3) 

𝐶𝐻4(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)  → 𝐶𝑂(𝑔) + 3 𝐻2(𝑔)                                                (Equação 4) 

_________________________________________________ 

2 𝐶𝐻4(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  → 2 𝐶𝑂(𝑔) + 4 𝐻2(𝑔)                                            (Equação 5) 

 

 Altas temperaturas entre 1300 a 1500 °C e pressões entre 30 e 100 bar são 

vantajosas para uma alta conversão nesses produtos (WANG et al, 2012).  

Na gaseificação do carvão, a reação típica deste processo é a qual o carbono é 

convertido em monóxido de carbono e hidrogênio pela equação: 

 

𝐶(𝑠)  +  𝐻2𝑂(𝑔) + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶𝑂(𝑔) +  𝐻2(𝑔)                                       (Equação 6) 
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Apesar de ser um método de baixo custo e com matéria prima disponível, como 

desvantagem há a retirada do carvão do solo e também os resíduos lançados na atmosfera, 

tornando-o ambientalmente pouco viável (RIBEIRO, 2011).   

A produção de hidrogênio a partir da água ocorre principalmente por meio da 

eletrólise da água. Neste método, a passagem de corrente elétrica permite romper a 

molécula de água em átomos de hidrogênio e oxigênio, com isto, são criadas partículas 

carregadas (cátions e ânions). O hidrogênio se concentra no cátodo e o oxigênio, no 

ânodo. A tensão necessária varia com a pressão e a temperatura de operação, como por 

exemplo, uma voltagem de 1,24 V é necessária para separar os átomos de oxigênio e de 

hidrogênio em água pura a uma temperatura de 25 ºC e uma pressão de 1,03 kg/cm2. A 

desvantagem desse tipo de processo é o alto custo além de que o consumo energético é 

maior do que a quantidade de energia que o hidrogênio produzido é capaz de fornecer. 

(DE SOUZA, 2004; DRAPCHO et al., 2008). 

 

3.3 Processos Biológicos de Obtenção de Hidrogênio 

 

Apesar dos métodos biológicos representarem apenas 1 % da obtenção atual de 

H2, nas vias biológicas, não há utilização de combustíveis fósseis diretamente, nem 

indiretamente. Portanto, existe um interesse no desenvolvimento de novas tecnologias 

para que a produção biológica de hidrogênio contribua com maior porcentagem na 

produção total deste combustível (DRAPCHO et al., 2008). 

Quando obtido por vias biológicas o H2 é normalmente denominado de 

biohidrogênio. Os processos biológicos se dividem em biofotólise da água, 

fotofermentação e fermentação escura.  
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A biofotólise da água é um processo biológico que converte energia solar em 

energia química armazenada, útil para a célula, este processo ocorre sobre a ação da luz 

resultando na decomposição da água produzindo hidrogênio. Esse método divide-se em 

dois, a biofotólise indireta e a direta.  

A biofotólise indireta é o processo que ocorre em dois estágios separados, mas 

que são acoplados pela fixação do CO2. As cianobactérias são os organismos mais 

estudados na biofotólise indireta. Estas utilizam a energia armazenada nos carboidratos 

oriundos da fotossíntese para gerar hidrogênio a partir da água, ou seja, são capazes de 

formar hidrogênio e oxigênio a partir da energia solar e da água. (ESTEVÃO, 2008; KIM 

et al., 2010).  Como desvantagens da biofotólise indireta pode-se mencionar que a 

nitrogenase é muito sensível ao oxigênio e também exige uma elevada quantidade de 

ATP, o que diminui a sua eficácia na conversão da energia solar. Uma desvantagem 

tecnológica é que pode ocorrer a não homogeneidade da distribuição da luz nos 

fotorreatores, o que contribui para a redução da eficiência total da conversão da luz 

(ESTEVÃO, 2008; KIM et al., 2010). 

Na biofotólise direta para a produção de hidrogênio, utiliza-se microalgas 

fotossintetizantes, as algas verdes, para converter energia solar em energia química. Esta 

produção de H2 é possível devido à presença da enzima hidrogenase nos microrganismos. 

A absorção de luz solar gera elétrons que são transferidos para uma molécula de 

ferredoxina, reduzindo-a e a enzima hidrogenase recebe esses elétrons para combiná-los 

com os prótons (H+) e assim formar H2 (KIM et al., 2010; RAN et al., 2009). Porém, 

neste caso, a produção de hidrogênio é um processo transitório devido à alta sensibilidade 

da enzima hidrogenase ao oxigênio, subproduto da fotossíntese das algas verdes (KIM et 

al., 2010). 



13 
 

Ambos os métodos de biofotólise podem ser considerados economicamente 

viáveis e sustentáveis em termos de consumo de CO2, mas como desvantagem, há a 

inibição da enzima hidrogenase e nitrogenase em presença de O2, a dependência de 

iluminação constante, a alta demanda de ATP e o fato de não ser possível metabolizar 

resíduos industriais, não contribuindo com a diminuição da matéria orgânica (SÁ et al., 

2014; BAIND, 2004).  

Um outro processo biológico é a fotodecomposição, que se trata da produção de 

hidrogênio na presença constante de iluminação, através de bactérias fotossintetizantes 

púrpuras não sulfurosas (BPNS), que têm capacidade de converter completamente a 

glicose a gás carbônico e hidrogênio. A vantagem desse método é a capacidade de obter 

altos rendimentos de conversão teórica e capacidade de usar compostos orgânicos 

derivados de resíduos como substrato, porém a necessidade de iluminação é uma 

desvantagem nesse processo (DAS e VEZIROGLU, 2008). A reação global da produção 

de hidrogênio a partir do processo de fotodecomposição pode ser observada abaixo:  

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) + 6 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐿𝑢𝑧 → 12 𝐻2(𝑔) + 6𝐶𝑂2(𝑔)                      (Equação 7) 

Por fim, a fermentação escura é o processo que converte substratos ricos em 

carboidratos em gás hidrogênio e CO2 por meio de microrganismos anaeróbios estritos ou 

facultativos, em ausência de luz (AMORIM, 2007). O grande interesse nesse processo 

para a indústria, é devido a produção contínua sem a dependência de luz, a alta velocidade 

de reação, a facilidade das bactérias fermentativas em se reproduzirem, a tecnologia 

simples, de baixo custo e ambientalmente adequada comparada aos demais métodos. 

Além dos fatores citados existe a fermentação que possibilita a utilização de águas 

residuárias, resíduos e matérias ricas em carboidratos para a produção de hidrogênio 

(NICODEMOS et al., 2008; MIZUNO, 2000). 
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Por ser este processo o objeto de estudo deste trabalho, ele será tratado com mais 

detalhes no item seguinte. 

 

3.4 Produção de H2 por fermentação 

 

Os processos fermentativos para a produção de hidrogênio podem utilizar 

culturas mistas ou puras de microrganismo. 

 

3.4.1 Produção de H2 por culturas mistas 

 

A utilização de culturas mistas é favorecida por não necessitar de meios de 

cultura estéreis, o que diminui o custo total da produção. Principalmente por esse motivo, 

a maioria dos estudos para a produção de biohidrogênio utilizam culturas mistas (HAFEZ 

et al., 2010; CHEN et al., 2012; KAN, 2013; NASR et al., 2011; O-THONGA et al., 

2011; SEM e SUTTAR, 2012; PHOWANA e DANVIRUTAI, 2014; SHANMUGAMA 

et al., 2014). Os lodos de sistemas anaeróbios de tratamento de águas residuais, (PARK 

et al.,2011; DONGA et al.,2009), dejetos de animais (NA et al., 2014; SARIPANA e 

REUNGSANG, 2014), chorume (RATTI et al., 2013; ZHU et al., 2015), solos 

(CHAGANTIA et al., 2012; SARAPHIROMA e REUNGSANG, 2011) e resíduos 

alimentícios (KIM et al., 2008) são as fontes de culturas mistas ou consórcios microbianos 

mais utilizados para a produção de hidrogênio pelo processo de fermentação. 

Os principais microrganismos produtores de H2 descritos na literatura, que 

geralmente encontram-se presentes nas culturas mistas citadas, são dos gêneros 

Enterobacter, Clostridium, e Escherichia (ELSHARNOUBY, 2013). No entanto, muitos 

microrganismos presentes nestas culturas mistas são consumidores de H2, como as 
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árqueas metanogênicas, as bactérias homoacetogênicas e as bactérias redutoras de nitrato 

e sulfato (SEM e SUTTAR, 2012). Isto torna necessário a submissão dessas culturas 

mistas a pré-tratamentos como forma de eliminar os microrganismos consumidores de H2 

enriquecendo-as em microrganismos produtores de H2.  

Os métodos de enriquecimento de culturas mistas em bactérias produtoras de H2 

mais comumente descritos na literatura consistem em submeter as culturas mistas ao calor 

excessivo como por exemplo a temperatura de 80°C, à adição de compostos químicos 

como ácidos e bases alterando assim o pH e à radiação (SINGH e WAHID, 2015). Todos 

estes tratamentos são realizados pressupondo, principalmente, a esporulação das bactérias 

do gênero Clostridium sp., sendo este o mais frequente gênero relacionado à produção de 

H2. Tais pré-tratamentos eliminariam ou prejudicariam os gêneros não produtores de H2, 

tendo em vista que estes são menos resistentes a alterações drásticas em seu meio 

(LAMAISON et al., 2014).  

Culturas mistas que realizam a degradação anaeróbia de materiais orgânicos 

possuem muitas etapas em comum com a fermentação para a produção de hidrogênio. Na 

digestão anaeróbia, diferentes grupos de microrganismos realizam uma sequência de 

reações, tais como a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e a metanogênese, 

degradando compostos orgânicos complexos em produtos mais simples (CHERNICARO, 

1997; LAKANIEMI et al., 2013). Na figura 1 está representada as etapas assim como os 

microrganismos responsáveis por cada degradação. 

Na hidrólise, a matéria orgânica é degradada em compostos menos complexos e 

solúveis por meio de enzimas extracelulares, esses novos compostos podem adentrar às 

membranas das bactérias fermentativas. Na acidogênese, os compostos solúveis gerados 

durante a hidrólise são consumidos e convertidos em substâncias orgânicas mais simples, 

tais como álcoois, lactato e os ácidos acético e butírico (LAKANIEMI et al., 2013). 
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Figura 1 - Etapas do processo de degradação anaeróbio por culturas mistas partindo de matéria orgânica (SA et al., 
2014 modificado). 

 

Os ácidos, acético e butírico, são subprodutos da produção fermentativa de H2. 

Os produtos formados na acidogênese são oxidados durante a acetogênese resultando em 

ácido acético e H2 que são, normalmente utilizados pelas arqueias metanogênicas durante 

a etapa de metanogênese. Bactérias homoacetogênicas consomem o H2 e na presença de 

CO2 produzem acetato. As metanogênicas hidrogenotróficas são responsáveis por 

consumir também o H2, reduzindo o CO2 e formando assim o metano. Já as 

metanogênicas acetoclásticas são responsáveis por converter o acetato em metano e CO2 

(SA et al., 2014). 

De todas as formas, na metanogênese há o consumo do H2 produzido durante as 

etapas anteriores, por esse motivo, é importante a eliminação desses microrganismos 

consumidores quando o interesse é a produção de H2. O hidrogênio também pode ser 
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consumido pelas bactérias redutoras de nitrato (BRN) para a formação de amônia na 

presença de nitrato no meio e pelas bactérias redutoras de sulfato (BRS) para a formação 

de sulfeto na presença de sulfato no meio (VAZQUEZ e VARALDO, 2009). 

Portanto, lodos anaeróbios que fazem a degradação da matéria orgânica são 

potenciais fontes de microrganismos produtores de H2, entretanto existe a presença, 

sempre provável, de microrganismos consumidores de H2 (NTAIKOU et al., 2010; 

FANG, 2010). A estratégia para minimizar este efeito consiste no pré-tratamento do 

inóculo, como explicado anteriormente, que possui a finalidade de selecionar os 

microrganismos produtores de H2 inibindo ou eliminando os microrganismos 

consumidores de H2 (SA et al., 2011). 

 

3.4.2 Produção de H2 por culturas puras 

 

Os rendimentos de hidrogênio são significativamente influenciados pelo tipo de 

inóculo, que incluem as culturas mistas de bactérias e as culturas puras.  

As culturas puras são compostas por um único tipo de microrganismo, e são 

utilizadas com o intuito de estudar as características da produção de hidrogênio, como os 

produtos da fermentação, o rendimento de H2 e as características de crescimento do 

microrganismo (HALLENBECK, 2009). Como vantagens do uso de culturas puras pode-

se citar o conhecimento do metabolismo microbiano referente à cultura, o que permite 

controlar as condições de cultivo para manipulá-lo quanto à produção de subprodutos 

indesejáveis, aumentando o rendimento do hidrogênio (NTAIKOU et al., 2010). Dessa 

forma, há grande interesse em isolar culturas puras produtoras de H2 a partir de culturas 

mistas.  
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O estudo e isolamento de microrganismos produtores de H2, geralmente 

anaeróbios estritos, foi facilitado devido ao crescente desenvolvimento de técnicas 

laboratoriais para o cultivo e amostragem dessas culturas que necessitam de maiores 

cuidados para garantir a ausência completa de oxigênio, tais medidas incluem o uso de 

jarras de anaerobiose e os métodos de inoculação em meios líquidos e sólidos. 

(TORTORA et al., 2006). 

Muitas culturas puras foram usadas em estudos recentes para a produção de 

hidrogênio a partir de diversos substratos, tais como as do gênero Clostridium, 

Ethanoligenens, Enterobacter e Bacillus, isoladas de biorreatores e ambientes naturais. 

Clostridium é um dos gêneros produtores de hidrogênio altamente eficazes e muitas 

linhagens vem sendo isoladas e estudadas. Clostridium acetobutylicum e Clostridium 

beijerinckii são espécies mais estudadas. 

Clostridium beijerinckii é uma bactéria anaeróbia, mesófila, formadora de 

esdósporos, gram-positiva, é capaz de utilizar variedade de substratos. Estas 

características o torna uma opção atrativa para a produção de biocombustíveis a partir de 

biomassa, sendo que estas são constituídas por uma ampla gama de açúcares (WIEGEL 

et al., 2006). C. beijerinckii é uma das espécies que tem recebido muita atenção, 

principalmente por ser um microrganismo que, além de produzir o hidrogênio, também 

tem sido estudado para a produção de Acetona, Butano e Etanol, também denominada 

fermentação ABE (ZHAO et al., 2011).   

O metabolismo do C. beijerinckii é caracterizado como bifásico por possuir uma 

fase acidogênica, durante a fase de crescimento exponencial da cultura, na qual o H2, 

juntamente com os ácidos acético e butírico são formados. Quando a cultura entra na sua 

fase estacionária, tem-se a fase solvetogênica do metabolismo que envolve a produção de 

acetona, etanol e butanol (CHEN e BLASCHEK,1999).  
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Microrganismos do gênero Clostridium produzem H2 por fermentação a partir 

da oxidação de materiais orgânicos, o excesso dos elétrons gerados pela oxidação é 

dissipado, durante a fermentação, pela formação de H2, mantendo assim o equilíbrio 

redox intracelular (SINHA e PANDEY, 2011).  O piruvato formado a partir da glicose 

durante a glicólise é convertido em acetil-CoA e CO2 por meio da enzima piruvato 

ferredoxina oxidorredutase (PFOR). A ferredoxina que compõe esta enzima é re-oxidada 

pela transferência dos elétrons aos íons H+, formando o hidrogênio molecular (H2). Essa 

transferência é catalisada pela enzima hidrogenase, resultando em 2 mol de H2 por mol 

de glicose (SINHA e PANDEY, 2011).  Outra etapa é a re-oxidação do NADH produzido 

durante a glicólise, cujos elétrons também podem ser transferidos à ferredoxina pela 

enzima NADH-ferredoxina oxidoredutase (NFOR) e posteriormente aos íons H+, gerando 

mais 2 mol de H2. 

Assim, na ausência de oxigênio, o rendimento máximo teórico de H2 é de 4 mol 

por mol de glicose oxidada, com a formação de 2 mol de ácido acético. Porém, a enzima 

que atua na segunda etapa citada, a NFOR, apresenta atividade apenas sob baixas pressões 

parciais de H2, sendo assim, rendimentos menores que os teóricos são alcançados 

(VAZQUEZ e VARALDO, 2009; SINHA e PANDEY, 2009). Com a inibição da enzima 

NFOR, o NADH será reoxidado em outras vias do metabolismo como na formação de 

butirato, lactato ou etanol, diminuindo o rendimento de H2. Portanto, o rendimento de H2 

depende dos metabólitos formados durante a fermentação. Quando o subproduto da 

reação é o ácido acético (Equação 8), 4 mol de H2 são produzidos a partir de 1 mol de 

glicose, ao passo que, quando o ácido butírico é produzido, apenas 2 mol de H2 são 

produzidos (Equação 9). 

 

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) + 2 𝐻2𝑂(𝑙) → 2 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑙) + 2 𝐶𝑂2(𝑔) + 4 𝐻2(𝑔)     (Equação 8) 
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𝐶6𝐻12𝑂6(𝑠) → 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑙) + 2 𝐶𝑂2(𝑔)+ 2 𝐻2(𝑔)              (Equação 9) 

 

As vias bioquímicas utilizadas pelo gênero Clostridium sp ao degradar a glicose 

estão expressas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Via metabólica para a conversão de glicose em H2, CO2, ácidos orgânicos e solventes por microrganismos 
do gênero Clostridium sp. (adaptado de SINHA e PANDEY, 2011). NFOR: NADH- ferredoxina oxidoredutase, PFOR: 

piruvato ferredoxina oxidoredutas, Fd: ferredoxina. 

 

Muitos microrganismos capazes de produzir H2 utilizam diversos substratos para 

isso. As culturas puras, mesmo sendo mais sensíveis a contaminação e necessitando de 

assepsia para seu manuseio, apresentam maior seletividade relacionada ao substrato, 

qsnúmero menor de subprodutos e, consequentemente, elevados rendimentos de H2, o 

que facilita o estudo a respeito do processo de produção de H2. 
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3.5 Substratos utilizados na produção de H2 por fermentação escura  

 

Os vários microrganismos que produzem hidrogênio por fermentação escura 

apresentam diferentes necessidades nutricionais, preferência por tipo de substrato, 

temperatura e pH (WANG e WAN, 2009). São essas preferências que determinarão o 

crescimento específico do microrganismo, assim como a via metabólica que este irá 

utilizar, influenciando no rendimento processo. (NTAIKOU et al., 2010). 

Na fermentação para a produção de H2, diversas fontes de carbono, tais como, 

carboidratos, lipídios e outros compostos orgânicos podem ser utilizadas como substrato 

(GUO et al., 2010; WANG e WAN, 2009; LAY et al., 2003). A escolha do substrato 

adequado para essa finalidade está relacionada ao custo deste e a sua biodegradabilidade 

(HAWKES et al., 2002). 

Fontes puras de carboidratos como a glicose e a sacarose, são facilmente 

biodegradáveis, porém, a sua utilização encarece o processo em larga escala de produção 

de H2. Portanto, tem-se estudado a utilização de resíduos ricos em carboidratos, gerados 

por processos industriais, tais como os efluentes da indústria de laticínios 

(BERGAMASCO e TAVARES, 1997), a manipueira (COLIN et al., 2007; FERRAZ et 

al., 2009; LAMAISON, 2009; CAPPELLETTI, 2009), as águas residuárias da indústria 

de refrigerantes (WEBER, 2006; PEIXOTO, 2008), vinhaça (MORAES et al., 2014),  

resíduos alimentícios industriais ou domésticos (VIJAYARAGHAVAN e AHMAD, 

2006), resíduos da indústria de papel (SHIN et al., 2004),  resíduos do processamento do 

óleo de palma (NOPARAT et al., 2011), e vários materiais lignocelulósicos 

(REGINATTO e ANTÔNIO, 2015) 
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Recentemente,  pesquisadores têm voltado as suas atenções para o uso da 

biomassa de algas como matéria prima para a produção de biocombustíveis de terceira 

geração, incluindo o biohidrogênio (REN et al., 2009). As algas possuem altas 

concentrações de polissacarídeos, têm a capacidade de sequestrar grandes quantidades de 

CO2 e crescer em elevadas velocidades, em comparação com outros tipos de biomassas. 

São organismos aquáticos e, portanto, não competem em espaço com a produção de 

alimentos. Além disso, estes organismos não contêm lignina, o que facilita a sua hidrólise 

para a disponibilização de açúcares fermentáveis (ANDERSON et al., 2014). 

Algas são constituídas por vários tipos de polissacarídeos. As algas vermelhas, 

por exemplo, contêm principalmente agaranas e carragenanas em sua composição. A 

estrutura base das carragenanas consiste de uma cadeia linear alternando β-D-galactose e 

α-D-galactose com suas unidades ligadas nas posições 1 → 3 (unidade A) e 1 → 4 (unidade 

B), respectivamente, dispostas como unidade de repetição (AB)n (DA CUNHA et al., 

2009), coforme representado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Estrutura básica de carragenanas (adaptado de Piculell 1995). 

 

O fato das algas vermelhas serem constituídas por aproximadamente 50 % de 

carboidratos, como carragenanas, que possuiem monômeros D-galactose como a sua 

unidade base, torna estas algas bastante atrativas para a sua utilização em processos de 
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fermentação. Entretanto, para uma produção eficiente de H2 a partir de biomassa de algas,  

microrganismos produtores de H2 devem ser capazes de converter, principalmente, a 

galactose com alto rendimento de H2 (PARK et al., 2011). 

 

3.5 Métodos moleculares de identificação de microrganismos  

 

Tradicionalmente, as técnicas de identificação de bactérias eram feitas por 

critérios morfológicos, bioquímicos e nutricionais, ou seja, de acordo com as fontes de 

carbono e energia, com as suas exigências nutricionais, com o meio de cultivo para seu 

crescimento e por meio da observação direta por microscópio (KENNEDY, 1999; 

HERBERT, 1990). Porém, as informações fornecidas por essas técnicas eram limitadas e 

então novos métodos foram desenvolvidos como alternativa para as técnicas tradicionais.  

O avanço tecnológico na área de biologia molecular aliado as limitações dos 

métodos tradicionais, fazem com que as técnicas moleculares sejam muito utilizadas para 

identificar microrganismos (COUTINHO et al., 1999). Técnicas para análise de DNA 

estão em constante desenvolvimento, possibilitando o estudo de microrganismos isolados 

por meio da exploração genética. Para que sejam realizados estudos utilizando o DNA 

dos microrganismos, este deve inicialmente ser extraído. Para essa extração, existem 

diversas técnicas, porém, a escolha depende da natureza de cada tipo de amostra (ZHOU 

et al., 1996). 

O primeiro grande impulso para os métodos moleculares foi o desenvolvimento 

da técnica de PCR (reação em cadeia da polimerase) (SAIKI et al., 1985). É uma das 

técnicas mais empregadas na biologia molecular, pois permite amplificar determinadas 

sequências de interesse contidas em uma amostra complexa de DNA, possibilitando a 

utilização de métodos automatizados. É uma técnica que pode ser utilizada para análise 
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de uma ampla gama de amostras, pois permite uma série de modificações tornando-a 

bastante flexível. Trata-se de uma reação específica, que mesmo em amostras com grande 

diversidade de sequências de nucleotídeos é possível determinar organismos específicos. 

Para isso, o DNA é desnaturado e utiliza-se primers, que são sequências iniciadoras 

complementares àquelas localizadas em locais específicos do DNA, a partir dessa região, 

com a ação da enzima DNA polimerase, há a extensão do fragmento. A maioria das 

técnicas moleculares utilizadas na atualidade usam PCR ou alguma variação dessa técnica 

para a identificação de um microrganismo (SAIKI et al., 1985). 

As moléculas mais adequadas para estudos na identificação de microrganismos 

são os ácidos ribonucleicos ribossomais (RNAr). Os genes desses biopolímeros, os DNAr 

são as moléculas essenciais para a sobrevivência dos organismos, com maior grau de 

conservação existente entre as bactérias o que é uma das vantagens de se usar as 

sequências de RNAr. Outra vantagem é a sua disponibilidade em bases de dados 

permitindo a comparação de novas sequências com as já presentes (COUTINHO et al., 

1990). 

Grande quantidade de informações úteis para as análises filogenéticas são 

geradas pelo RNAr 16S, que é um fragmento de RNAr contendo cerca de 1500 pares de 

bases nucleotídicas que é mais utilizado devido a maior facilidade no sequenciamento 

(STAHL, 1997).  

A identificação de um microrganismo específico pode ser feita através do 

sequenciamento de clones de RNAr 16S, que se baseia na amplificação por PCR de um 

fragmento específico do DNAr 16S a partir do DNA genômico utilizando-se iniciadores 

específicos. Os produtos de PCR são então clonados em vetores apropriados e é realizado 

o sequenciamento desses insertos. As sequências geradas a partir do sequenciamento de 

DNAr 16S representam uma grande quantidade de dados que são então processados 
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utilizando algoritmos específicos. As informações geradas a partir do sequenciamento de 

genes de RNAr 16S são comparadas em sequências presentes em bancos de dados como 

o GeneBank do NCBI para determinar o organismo cuja sequência apresenta a maior 

porcentagem de similaridade. Sequências de DNAr 16S com similaridade maiores que 80 

% são consideradas do mesmo filo, maiores que 95 % do mesmo gênero e maiores que 

97 % da mesma espécie (BUENO, 2012). 

O sequenciamento de DNA pode ser feito pelo método desenvolvido por Fred 

Sanger e colaboradores em 1978, que se trata de um método baseado na produção de um 

conjunto de fitas simples de DNA que são separadas pelo princípio de eletroforese 

(OKUBO et al., 1992). O método de Sanger gera dados que são mais facilmente 

interpretados. Por isso, essa tem sido a técnica mais utilizada para sequenciamento 

(STERKY e LUNDEBERG, 2000). 

O desenvolvimento e utilização de sequenciadores automáticos tornaram mais 

eficiente e rápido o sequenciamento de DNA, já que algumas etapas do método, como a 

leitura do gel e o processamento de sequências são realizadas através de programas de 

computador. A reação de sequenciamento pelo método de Sanger (1979) utiliza uma 

mistura de nucleotídeos normais e modificados, ou seja, é baseado na incorporação de 

desoxinucleotídeos (dNTPs) e de didesoxinucleotídeos (ddNTPs) a uma cadeia de DNA 

em crescimento, tendo como molde o DNA de interesse. Os didesoxinucleotídeos não 

apresentam um grupo hidroxila (OH) 3’ necessário para a ligação do próximo 

desoxinucleotídeo (dNTP), por esse motivo, quando os ddNTPs são adicionados, a 

extensão da cadeia é interrompida. Como os ddNTPs são marcados, podem ser detectados 

e a sequência dos nucleotídeos identificada.  

Os produtos são submetidos ao sequenciador automático, cujo os fragmentos 

serão separados em um gel de agarose, montando a sequência correta. Quatro diferentes 
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substâncias contendo fluorocromos com colorações diferentes são ligadas aos 

nucleotídeos modificados, e após uma excitação por um laser, a luz emitida pelos 

fluorocromos é detectada por um fotomultiplicador e a informação é processada através 

de um computador (BUENO, 2012). 

As novas tecnologias de sequenciamento, denominadas de tecnologias de 

sequenciamento de nova geração (Next Generation Sequencing-NGS), estão evoluindo 

rapidamente desde 2005 quando começaram a ser comercializadas. Informações sobre 

milhões de pares de bases são obtidas em uma única corrida ao utilizar essas técnicas de 

sequenciamento de DNA. Enquanto, um sequenciador de eletroforese como no método 

Sanger processa, no máximo, 96 fragmentos por vez, os sequenciadores de nova geração 

podem ler até bilhões de fragmentos ao mesmo tempo (CARVALHO, 2010). 

Embora distintas, as técnicas de Sanger e NGS apresentam vantagens e 

desvantagens, assim como limitações de custo/benefício para obter e gerar dados. A 

principal vantagem do método de Sanger é a maior precisão da base gerada (base calling), 

que tende a ser 10x maior que nos métodos NGS; já para os métodos de segunda geração, 

a principal vantagem consiste na construção in vitro de bibliotecas genômicas sem 

amplificação de fragmentos de DNA e sem clonagem (KIRCHER, 2010).  

Neste trabalho foi utilizado o método de Sanger para o sequenciamento. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Figura 4 - Fluxograma resumindo as etapas realizadas neste trabalho 

 

 

4.1 Inóculo 

 

A cultura mista (lodo) utilizada para o isolamento de microrganismos produtores 

de H2 foi coletada de um reator anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA) para o tratamento 

de efluentes de uma usina de açúcar e etanol (vinhaça), localizada na Região de Ribeirão 

Preto – SP, Brasil, operado a 45 °C. O lodo foi trazido diretamente ao laboratório, 

colocado em um béquer de 5 L e esperou-se o tempo necessário para sedimentar a parte 

sólida. Após este período, o líquido sobrenadante foi descartado e substituído por água de 
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torneira duas vezes ao dia durante 5 dias, como forma de eliminar totalmente a vinhaça 

residual.  

Após a lavagem, o lodo precipitado foi colocado em um frasco de 5 L e 

completado o volume com meio de cultura adaptado de GONZALEZ-GIL et al. (2002), 

para o cultivo de lodo anaeróbio, com a composição descrita na Tabela 1 e 2. Todos os 

reagentes eram de grau analítico com pureza de 99,9 % da marca Dinâmica. Após a 

substituição do sobrenadante pelo meio de cultura, o pH foi ajustado em pH 6,0 (±0,2), 

gás argônio foi borbulhado por 3 minutos a fim de manter a anaerobiose e o frasco 

incubado a 35 °C. Este procedimento de substituição do sobrenadante pelo meio de 

cultura foi realizado durante 1 mês e teve como objetivo favorecer o crescimento das 

células anaeróbias. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Meio de cultura para o cultivo de lodo anaeróbio (GONZALEZ-GIL et al., 2002). 

Meio de Cultura 

Reagentes Concentração (g/L) 

Glicose 10,00  

NH4Cl 0,11 

MgSO4. 7H2O 0,10  

KH2PO4 0,68  

Na2HPO4.2H2O 0,09  

Oligoelementos 1,0 mL/L 

 

Os reagentes e as concentrações da solução de oligoelementos estão 

especificados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Solução de oligoelementos para o meio de cultura para o cultivo de lodo anaeróbio (GONZALEZ-GIL et al., 
2002) 

Solução de oligoelementos 

Reagentes Concentração (mg/L) 

FeCl2 .4H2O 2,0 

H3BO3 50,0 

CuCl2 .2H2O 38,0 

MnCl2·4H2O 500,0 

(NH4)6Mo7O24·4H2O 50,0 

AlCl3·6H2O 90,0 

CoCl2·6H2O 2,0 

NiCl2·6H2O 142,0 

Na2SeO·5H2O 164,0 

EDTA 1,0 

HCl a 36 % 1,0 mL/L 

 

 

4.2 Pré-tratamentos realizados no lodo para o enriquecimento em 

bactérias produtoras de H2 

 

O lodo cultivado conforme o item 4.1 foi submetido a diferentes pré-tratamentos 

descritos na literatura como forma de enriquecê-lo em microrganismos produtores de 

hidrogênio, eliminando ou diminuindo a população de bactérias não produtoras de H2 

(KRAEMER e BAGLEY, 2007). Antes dos pré-tratamentos foi feita a análise de sólidos 

voláteis totais (SVT) no lodo (APHA, 1995). 

As condições dos pré-tratamentos aos quais o lodo foi submetido foram 

anteriormente testadas em nosso laboratório com sucesso para aumentar a produção de 
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H2 (LAMAISON, 2014). Os pré-tratamentos realizados foram o térmico, o ácido e o 

combinado (térmico + ácido) como mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Condições dos pré-tratamentos aos quais o lodo foi submetido. 

  

O tratamento pré-térmico foi feito com a utilização de banho termostatizado 

(FanemTM), no qual uma alíquota de 150 mL do lodo anaeróbio em béquer de 250 mL foi 

submetida a temperatura de 80 °C durante 60 minutos e outra alíquota foi submetida a 

temperatura de 80 °C por 15 minutos.  

Para o tratamento ácido uma alíquota de 150 mL do lodo anaeróbio em béquer 

de 250 mL foi submetida a pH 3 durante 12 horas e outra alíquota foi submetida a pH 3 

durante 24 horas. Para tal foi utilizada solução de ácido clorídrico (HCl – 7,0 mol/L) e 

hidróxido de sódio (NaOH – 6,25 mol/L) (VetecTM).  

No tratamento combinado uma alíquota de 150 mL do lodo anaeróbio em béquer 

de 250 mL foi submetida a temperatura de 80 °C durante 60 minutos e acidificada a pH 

3 durante 24 horas, e outra alíquota do lodo foi submetida a temperatura de 80 °C durante 

15 minutos e acidificada a pH 3 durante 12 horas.  
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4.3 Isolamento de culturas produtoras de H2 

 

Após os pré-tratamentos, uma amostra de 100 μL de cada um dos lodos pré-

tratados foi semeada em placas de Petri estéreis. Nas placas, foi adicionado 30 mL de 

meio de cultura para cultivo de Clostridium butyricum produtor de H2 – denominado de 

meio CH e descrito por CHEN et al. (2006) com pH 7,0. Portanto, a semeadura foi feita 

pela técnica de derramamento, também denominada de Pour Plate e em seguida a placa 

foi mantida a temperatura ambiente até a solidificação do meio. 

 

Tabela 3 - Meio de cultura para cultivo de microrganismos produtores de hidrogênio (CHEN et al., 2004). 

Meio de Cultura -  CH  

Reagentes Concentração (g/L) 

Sacarose  15,00  

Extrato de Levedura  1,00 

Na2HPO4  5,00 

KH2PO4  1,00 

NaCl  1,00 

MgSO4.7H2O  0,10 

FeSO4.7H2O  0,045  

Solução de Oligoelementos 2,0 mL/L 

H3BO3                     2,86g/L 

MnSO4.4H2O  2,03g/L 

FeCl3.6H2O  0,167g/L 

 

As placas foram incubadas a 35 °C em jarras de anaerobiose Anaerojar (Oxoid® 

AG025A), com sachê de anaerobiose Anaerogen (Oxoid® AN025A) até o aparecimento 

de colônias. As colônias que cresceram foram retiradas das placas com alça estéril, 

suspensas em solução de NaCl (0,9 % m/v) e reinoculadas em placas de Petri, novamente 
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pela técnica de Pour Plate descrita acima para assegurar o isolamento das colônias que 

cresceram.  

As colônias isoladas foram então novamente ressuspendidas em solução de NaCl 

(0,9 % m/v) e 1,0 mL da suspensão foi inoculada em frascos de penicilina de 50 mL 

contendo 14 mL de meio CH estéril para o crescimento dos isolados. Nestes frascos foi 

borbulhado gás argônio para manutenção da anaerobiose, em seguida foi fechado com uma 

rolha de borracha e lacre de alumínio e incubados em estufa microbiológica a 35 °C por 

72 h.  

Após o período de incubação de 72 horas, coletou-se 50 μL de gás do head-space 

pela parte superior dos frascos de penicilina por meio de uma seringa gás tight e injetou 

no cromatógrafo a gás (CG).  

A Figura 6 mostra um esquema das etapas descritas anteriormente para o 

isolamento de microrganismos produtores de H2. 

 

 

Figura 6 - Esquema das principais etapas realizadas para o isolamento de uma cultura produtora de H2 partindo do 
lodo após os pré-tratamentos. 

 

 

A cultura isolada que apresentou hidrogênio na composição do gás do head-

space foi separada para a sua identificação e ensaios de produção de H2.   
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4.4 Identificação da cultura isolada e análises filogenéticas 

 

Como uma primeira etapa de caraterização da cultura isolada, realizou-se a 

coloração de Gram pelo método de Hucker (DOETSCH, 1981), que consiste na fixação 

das bactérias em uma lâmina e coloração utilizando violeta de genciana, tintura de iodo e 

fucsina básica, e posterior análise dessa lâmina em microscópio. O exame morfológico 

foi realizado utilizando um microscópio óptico (Coleman - N101-B) com aumento de 

400X.  

 

4.4.1 Extração do DNA genômico da cultura isolada 

 

O DNA genômico foi extraído a partir dos pellets contendo as células da cultura 

isolada. Os pellets foram obtidos a partir de, 2,0 mL do cultivo da célula em meio CH 

com densidade óptica de 0,08 a 600 nm, o que corresponde a 4,06. 107 células/mL, 

centrifugado a 1000 rpm em centrífuga (Eppendorf - 5417- R). 

Inicialmente preparou-se o DNA molde adicionando a cada pellet 50 µL de água 

Milli-Q esterilizada e submetendo a 100 °C em banho por 5 minutos para lisar as células, 

que após este procedimento foram mantidas em gelo.  

 

4.4.2 Amplificação do gene RNAr 16S 

 

O gene RNAr 16S da bactéria isolada foi amplificado por PCR, como descrito por 

GUAZZARONI et al., 2013. A amplificação do gene de RNAr 16S (1286 pb) da cepa 

isolada foi realizada por PCR utilizando primers específicos para bactérias F27 (5'-

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3') e R1492 (5'-CGGYTACCTTGTTACGACTT-3') 
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em concentrações de 10,0 µM. A PCR foi feita em um volume final de 75 µL contendo 

3,75 µL do primer F27 e 3,75 µL do primer R1492, 1,5 µL de desoxinucleotídeos trifosfato 

(dNTP - Adenina(A), Tirosina (T), Guanina (G) e Uracila (U)), 15,0 µL da enzima Phusion 

High-Fidelity DNA polimerase (Thermo Cientific) em tampão 5X da reação (200 mM 

Tris-HCl, 100 mM (NH4)2SO4, 100 mM KCl, 1 mg/mL BSA, 1 % Triton X-100, 20 mM 

MgSO4, pH 8,8), 2,25 µL de DMSO (dimetilsulfóxido),  0,75 µL da enzima Phusion Pol 

(Thermo Cientific), 2,0 µL de DNA molde, 46,5 µL de água Milli-Q. As reações foram 

conduzidas em termociclador MyCycler Thermal Cycler (Bio-Rad). O programa de 

termociclagem teve um ciclo inicial de desnaturação da dupla fita de DNA a 90 °C por 1 

minutos; 28 ciclos para anelamento dos iniciadores à sequência de DNA molde e extensão 

da fita dupla (49,3 °C por 30 s e 72 °C por 2 min), 1 ciclo final de extensão por 45 s a 72 

°C. 

 

4.4.3 Purificação dos produtos da PCR 

 

Os produtos de amplificação da PCR foram purificados usando eletroforese em 

gel de agarose, no qual 10 µL das amostras foram submetidas à eletroforese em gel de 

agarose a 0,8 % (m/v), em tampão TAE (Tris-acetato 0,04 mol/L, EDTA 0,001 mol/L pH 

8,0), a 90 V, por 45 minutos. O gel foi corado com brometo de etídio por 15 minutos para 

visualização da banda relacionada à amplificação da PCR em aparelho transiluminador 

UV (SAMBROOK e RUSSEL, 2001).  

Após a confirmação pelo aparecimento de bandas de tamanho esperado no gel de 

agarose (aproximadamente 1500 pares de bases), a banda contendo o produto da PCR foi 

cortada do gel com utilização de um bisturi e esse gel foi colocado em um microtubo, ao 

qual foi adicionado 350 µL de Membrane Binding Solution e submetido a 65 °C por 10 
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minutos até a dissolução do gel. Após isso realizou-se a purificação do produto da PCR 

usando o Kit Wizard® SV e PCR Clean-Up System (Promega, Madison, EUA). Nesse 

procedimento, o DNA é adsorvido em uma membrana de sílica enquanto as impurezas são 

eficientemente lavadas com tampões adequados. Os produtos de PCR puros foram eluídos 

com água RNAse Free. 

 

4.4.4 Clonagem do produto da PCR em vetor pJET1.2/blunt 

 

Os produtos amplificados e purificados da PCR do gene RNAr 16S foram ligados 

no vetor de clonagem pJET1.2/blunt (estojo de clonagem de PCR Clone JET ™, MBI 

Fermantas / Thermo Scientific), a reação de ligação do produto de PCR purificado ao vetor 

consistiu-se de 1 µL da enzima T4 DNA ligase (Thermo Cientific), 10 µL de tampão T4 

ligase 1X, 8 µL de produto de PCR purificado e 1 µL do vetor de clonagem pJET1.2. 

O vetor de clonagem pJET1.2, cujo mapa está expresso na Figura 7, possui 2974 

pares de bases e foi linearizado com Eco321(EcoRV) com número de acesso EF694056 

(GenBank/EMBL). As extremidades rompidas do vector contem grupos 5’-fosforil. 
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Figura 7 - Mapa esquemático do vetor pJET 1.2/blunt mostrando a origem de replicação e o sítio múltiplo de 
clonagem. 

. 

 

 4.4.5 Transformação de E. coli 

 

 O produto purificado da PCR ligado ao vetor pJet1.2/blunt foi utilizado para 

transfor bactérias E. coli DHβ eletrocompetentes (Invitrogen, Alemanha) (SAMBROOK 

e RUSSEL, 2001). A eletroporação é feita utilizando o programa Ec1 do eletroporador 

MicroPulser (Bio-Rad) com voltagem de 2,5 kV.  O vetor contendo o inserto foi inserido 

nas células de E.coli DHβ eletrocompetentes através de choque térmico (SAMBROOK et 

al., 1989), que consiste em adicionar a um microtubo 4 µL do produto da ligação 

juntamente com 100 µL de células eletrocompetentes, submetidos a banho de gelo por 30 

minutos, 42 °C por 90 segundos, novamente em gelo por 2 minutos. Adicionou-se 900 µL 

de meio de cultura Luria Bertani (LB) (Triptona 1 %, extrato de levedura 0,5 %, cloreto 

de sódio 1 %) líquido e estéril e a cultura foi incubada por 60 minutos, a 37 °C sob agitação 

de 180 rpm. Após esse tempo, o microtubo foi centrifugado a 10.000 rpm por 1 minuto e 

retirado o sobrenadante em excesso, deixando apenas 150 µL. Esse volume foi plaqueado 
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em placa de Petri contendo meio LB sólido estéril e contendo ampicilina a uma 

concentração de 100 µg/mL, sendo a placa incubada a 37 °C over night.  

Após a incubação, a colônia sobrevivente, que possui o inserto com resistência à 

ampicilina, foi pinçada e inoculada em tubo Falcon® contendo 3 mL de meio de cultura 

LB líquido suplementado com 3 µL de ampicilina e cultivada a 37 °C, sob agitação de 180 

rpm over night.  

 

4.4.6 Extração plasmidial 

 

Os plasmídios foram recuperados através de extração plasmidial utilizando o Kit 

QIAprep Spin Miniprep (Qiagen) seguindo as recomendações do fabricante. Esse 

procedimento tem como fundamento a desestabilização da parede celular bacteriana, lise 

da membrana plasmática, desnaturação de proteínas e a desnaturação diferencial do DNA. 

O DNA cromossomal é desnaturado, enquanto o DNA plasmidial circular (que tem um 

tamanho menor) permanece inalterado e em solução. A separação do DNA plasmidial 

ocorre através de uma membrana de sílica presente em uma coluna. A quantidade do DNA 

foi estimada por meio de espectrofotometria utilizando o Nanodrop 2000c (Thermo 

Scientific), no comprimento de onda de 260 nm. 

 

4.4.7 Sequenciamento 

 

Cinco clones de DNAr obtidos de bactérias independentes foram sequenciados 

usando primers pJET1.2 forward (5 'CGACTCACTATAGGGAGAGCGGC -3') e 

pJET1.2 reverse (5'AAGAACATCGATTTTCCATGGCAG-3 ') de acordo com o 
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protocolo da BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing de Applied Biosystems (USA). 

Cada reação foi preparada com 400 ng totais de DNA, 0,25 μM de iniciadores, 8 μL de 

tampão de sequenciamento 2,5X (Tris 200 mM, MgCl2 5 mM, pH 9,0) e 1 μL da solução 

Mix Big Die (deoxinucleosídeos trifosfatos: dATP, dCTP, dGTP e dUTP), terminador A-

Dye marcado com dicloro [R6G], terminador C-Dye marcado com dicloro [ROX], 

terminador G-Dye marcado com dicloro [R110], terminador T-Dye marcado com dicloro 

[TAMRA], AmpliTaq DNA polimerase com pirofosfatase termoestável, em um volume 

final de reação de 20 μL.  

A reação foi incubada em termociclador (MyCycler – Biorad), nas seguintes 

condições de termociclagem: 2 minutos a 96 °C, 40 ciclos de (30 segundos a 96 °C, 15 

segundos a 50 °C, 4 minutos a 60 °C). As amostras foram precipitadas, ressuspendidas em 

tampão e aplicadas em gel de sequenciamento padrão 4,25 % (18 g uréia, 5,3 mL 

acrilamida 40 %, 0,5 g de resina, 5 mL TBE 10X (10,8 g de trisma base, 35 g de ácido 

bórico, 9,3 g de EDTA), 250 μL de persulfato de amônia 10 % e 35 μL de TEMED). As 

reações de sequenciamento foram analisadas usando equipamento AB 3730 XL de Applied 

Biosystems (USA).  

As sequências de genes RNAr 16S obtidas foram exploradas pelo GenBank 

utilizando o programa BLAST (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov.BLAST). A árvore 

filogenética foi criada usando o método da máxima verossimilhança baseada no modelo 

Jukes-Cantor. Análise da probabilidade máxima foi realizada com o programa de MEGA 

6,0 (TAMURA et al., 2013). 

 

4.5 Métodos de quantificação da bactéria isolada 

 

Para quantificar a bactéria isolada foram estabelecidas correlações entre 

diferentes métodos utilizados na quantificação de microrganismos, tais como a massa 
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celular seca, a densidade ótica a 600 nm e a contagem de células em Câmara de Neubauer. 

Para realizar estas correlações foram utilizadas diferentes diluições de um cultivo líquido 

da bactéria em solução salina NaCl (0,9 % m/v) e realizada a medida da densidade óptica 

(D.O.), em 600 nm, a contagem em Câmara de Neubauer e a determinação da massa 

celular seca de cada uma delas (APHA, 1995). 

A medida de massa celular seca consiste em filtrar as amostras (suspensão da 

bactéria) utilizando membrana de acetato-celulose (UnifilTM) com porosidade de 45 μm 

previamente secas em forno micro-ondas ajustado na potência de 180 W por 15 minutos 

e pesadas. Após a filtração de um volume conhecido da amostra, os filtros foram secos a 

105 ºC por 24 horas e pesados novamente. A diferença de peso das membranas (filtros) 

antes e depois da secagem é a massa seca de célula. Para transformar a massa seca em 

concentração de massa celular seca foi levado em consideração o volume da cultura 

filtrado. 

As diluições da cultura celular também foram submetidas a contagem com auxílio 

de uma câmara de Neubauer e um microscópio óptico (Coleman - N101-B) com aumento 

de 400X.  

A leitura da D.O. das diferentes diluições da cultura da célula foi feita em 

espectrofotômetro UV/Vis (BEL Engineering – UV - M51). 

Com os resultados obtidos foram traçados gráficos correlacionando D.O. a 600 

nm x Massa celular seca (mg/L) e D.O. a 600 nm x Número de Células (cél/mL). A partir 

das equações de reta fornecidas por estes gráficos foi possível estimar o número de células 

nas culturas ou a concentração de massa celular seca, apenas com a medida de D.O. a 600 

nm. 
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4.6 Ensaios de fermentação em batelada para a produção de H2 

 

4.6.1 Ensaios preliminares utilizando diferentes fontes de carbono 

 

Como uma forma de avaliar as fontes de carbono que o microrganismo isolado é 

capaz de converter em hidrogênio, realizou-se testes preliminares em frascos de penicilina 

de 50 mL contendo meio CH modificado, no qual a sacarose foi substituída por diferentes 

monossacarídeos, dissacarídeos, polissacarídeos e não carboidratos como fontes de 

carbono, representados na Figura 8. Todos os reagentes foram de grau analítico P.A 

(Sigma-AldrichTM). As concentrações testadas das fontes de carbono foram 2 g/L e 10 g/L, 

com o pH inicial do meio de 6,5. A cultura celular do isolado utilizada como inóculo foi 

previamente centrifugada e ressuspensa em solução salina (NaCl - 0,9 m/v) para atingir 

D.O. a 600 nm de 0,08, correspondendo a 4,05. 107 células/mL. 

Em cada frasco de penicilina contendo 14 mL do meio de cultura CH com 

diferentes fontes de carbono foi adicionado 1 mL de inóculo. Após inoculados, gás argônio 

foi borbulhado nos frascos, os quais, em seguida, foram fechados com tampa de borracha 

e com lacre de alumínio e mantidos a 35 °C. Após o período de 72 h, o gás do head-space 

foi analisado por cromatografia a gás. Todos os ensaios foram realizados em triplicatas 

independentes e os resultados apresentados como médias com seus respectivos desvios das 

médias.  

Amostras do meio de cultura no início e no fim dos ensaios de fermentação foram 

retiradas para a determinação do carbono orgânico total (COT), da D.O. a 600 nm e do 

pH. 
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Figura 8 - Fontes de carbono utilizadas nos ensaios preliminares de produção de H2 pela cultura isolada. 

 

4.6.2 Ensaios de fermentação com diferentes pH iniciais e temperaturas 

 

O pH inicial e a temperatura de incubação mais adequado para a produção de H2 

pela bactéria isolada foram avaliados em ensaios de fermentação em frascos de penicilina 

de 50 mL, contendo 14 mL de meio de cultura CH. Nos ensaios com diferentes pH iniciais 

o meio CH continha 15,0 g/L de glicose e o pH inicial foi ajustado com NaOH (6,25 mol/L) 

ou HCl (7,0 mol/L) em 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 e 8,0 (± 0,02) e incubados a 35 °C por 72 horas.  

Nos ensaios em diferentes temperaturas utilizou-se o meio de cultura CH 

contendo 15 g/L de glicose, o pH inicial ajustado em 7,0 e as temperaturas de incubação 

testadas foram de 25, 35 e 50 °C por 72 horas.  

Como inóculo para os ensaios foi utilizado 1,0 mL da cultura isolada crescida em 

meio CH, pH 7,0 e 35 °C por 72 horas. A D.O. a 600 nm do inóculo foi padronizada em 

0,08. Os frascos foram borbulhados com gás argônio e, em seguida, fechados com tampa 

de borracha e com lacre de alumínio. Todos os ensaios foram realizados em triplicata 
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independentes e os resultados apresentados como médias com seus respectivos desvios das 

médias. Após o tempo de incubação dos ensaios (72 h), a composição do gás do head-

space foi determinada.  

Amostras do meio de cultura no início e no final dos ensaios de fermentação 

foram retiradas para a determinação da concentração de açúcares redutores totais (ART), 

a D.O. a 600 nm e o pH. 

Na figura 9 está representado o esquema simplificado das principais etapas destes 

ensaios. 

 

Figura 9 - Esquema das principais etapas realizadas nos ensaios de diferentes pHs iniciais e diferentes temperaturas 
de incubação da cultura isolada produtora de H2. 

 

4.6.3 Ensaios cinéticos de fermentação utilizando diferentes 

concentrações de glicose e de galactose 

 

Ensaios cinéticos foram realizados visando estudar o microrganismo isolado em 

relação a produção de H2, ao crescimento celular, ao consumo de substrato e variação do 

pH no decorrer do tempo. Esses ensaios cinéticos foram realizados em batelada com 
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diferentes concentrações iniciais de glicose P.A. (VetecTM) e galactose P.A. (Sigma-

AldrichTM). Os ensaios para a produção de H2 utilizando diferentes concentrações de 

galactose foram realizados substituindo-se a fonte de carbono do meio CH por galactose 

nas concentrações de 1,0, 5,0, 10,0, 15,0, e 20,0 g/L, e os ensaios utilizando diferentes 

concentrações de glicose foram realizados substituindo-se a fonte de carbono do meio CH 

por glicose nas concentrações de 2,0, 5,0, 10,0, 15,0, e 20,0 g/L. Os ensaios foram 

realizados em tubos de Durham® de 2 L contendo 600 mL de meio, pH inicial de 7,0 e 

adicionando–se 45 mL do inóculo com D.O. 0,08 a 600 nm. Gás argônio foi borbulhado 

nos frascos antes de iniciar os testes e, em seguida, fechados com tampa de borracha e 

incubados a 35 °C pelo tempo de duração do ensaio de fermentação. Durante os ensaios, 

periodicamente, foram retiradas amostras de 5 mL de meio com seringa estéril para a 

leitura da D.O. a 600 nm, para a determinação da concentração de açúcares redutores totais 

(ART), dos metabólitos solúveis e do pH. A composição do gás do head-space foi 

determinada retirando-se uma alíquota de 100 μL com uma seringa gás tight. O ensaio foi 

terminado quando o volume de H2 se manteve constante. Todos os experimentos foram 

realizados em triplicatas ou duplicatas de forma independente, e os resultados apresentados 

como a média e seus desvios médios. 

 

4.6.4 Cálculo do Rendimento e Eficiência dos Ensaios de Fermentação 

 

O volume de H2 no head-space dos frascos de fermentação foi calculado 

multiplicando-se o volume total (mL) do head-space pela porcentagem do H2 analisada no 

gás do head-space. O volume de H2 foi convertido em mmol aplicando-se a Equação dos 

Gases Ideais (P.V=n.R.T), na qual P é a pressão (1 atm), V é o volume de H2 (L), n é o 
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número de mol de H2, R é a constante universal de um gás ideal (0,082 atm.L/K.mol) e T 

é a temperatura dos ensaios em Kelvin (308K).  

O fator de conversão, também denominado de rendimento (Yp/s) de H2 (produto-

p) em relação ao substrato (s) consumido nos ensaios de fermentação foram calculados 

dividindo-se o número de mmol de H2 produzido durante os ensaios pela quantidade de 

substrato consumido em mmol, conforme Equação 10: 

 

  𝑌𝑝/𝑠 =  
Δ𝑝

Δ𝑠
                                                                                           (Equação 10) 

 

Sendo Yp/s o fator  de conversão de substrato em produto no mesmo intervalo de 

tempo. ΔS em mmol é a diferença entre o número de mmols do substrato no início e no 

final do ensaio; ΔP é o número de mmols formado no período do ensaio. 

A eficiência da produção de H2 foi calculada de acordo com a Equação 11:  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎(%) =
𝑌𝑝/𝑠 .100

𝑌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
                                                                  (Equação 11) 

 

     Onde Yteórico refere-se ao rendimento máximo fornecido pelas equações 

estequiométricas para a produção de H2 a partir de cada fonte de carbono, no caso das 

hexoses, Yteórico é 4 mol de H2/mol de hexose, para as pentoses é 3,3 mol de H2/mol de 

pentose e para os dissacarídeos esse fator é 8 mol de H2/mol de dissacarídeos 

(NASCIMBENI, 2013; KONGJAN e ANGELIDAKI, 2009).  

 

4.7 Modelagem dos resultados dos ensaios cinéticos de fermentação 

para a produção de H2  
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O modelo de Gompertz modificado foi utilizado para estimar os parâmetros 

cinéticos referentes à produção de hidrogênio em ensaios em batelada contendo diferentes 

concentrações de glicose e galactose. O volume de H2 obtido durante o ensaio em função 

do tempo é tratado no programa Statistica 7 e modelados conforme Equação 12, para a 

obtenção dos parâmetros cinéticos Rm, Hmax e λ. 

  

𝑃 =  𝐻𝑚𝑎𝑥 . 𝑒𝑥𝑝 {−𝑒𝑥𝑝 [
𝑅𝑚 .  𝑒

𝑃
( λ − 𝑡) + 1]}                                      (Equação 12) 

 

Nesta equação, P representa o volume de H2 acumulado no ensaio (mL), Hmax 

representa o potencial máximo de produção de H2 (mL) nos resultados está em mmol, o 

Rm indica a velocidade máxima de produção de H2 (mL/h), λ indica o tempo da fase lag 

ou o tempo para o início da produção de H2 (h) e por fim, t que representa o tempo do 

experimento (h). 

A velocidade volumétrica de produção de H2 ou do inglês hydrogen production 

rate (HPR) foi calculada dividindo-se o Rm pelo volume útil final (meio) do reator. 

 

4.8 Determinações analíticas 

 

Para a determinação de carbono orgânico total - COT, o equipamento utilizado 

foi o analisador Shimadzu - Modelo TOC-VCPN, por método de medida Direto- 

Combustão- oxidação catalítica a 680 ºC. A detecção foi por NDIR (non-dispersive 

infrared gas analyzer), sendo utilizado um volume de amostra para TC (carbono total) de 

20 µL.  O gás carregador utilizado foi o oxigênio com fluxo de 230 mL/min. A condição 

de calibração utilizada foi a auto diluição de padrão de biftalato de potássio 1000 ppm 

(seco a 110 ºC por 1 h), variação de 50 a 1000 rpm. 
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Durante a realização dos ensaios de fermentação a concentração de glicose e de 

galactose foi analisada pelo método do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) para a 

determinação de açúcares redutores totais (ART). Esse método consiste em adicionar em 

um tubo de ensaio, 0,75 mL da amostra com 1,5 mL do reagente de DNS e submeter a um 

banho termostatizado a 100 °C por 5 minutos. Após esse tempo deve-se submeter o tubo 

de ensaio em banho de gelo para cessar a reação, adicionar 10,0 mL de água destilada, 

agitar e medir em espectrofotômetro a 540 nm (MILLER, 1959). 

As medidas das concentrações dos subprodutos solúveis da fermentação, tais 

como ácido butírico, acético, lático, etanol e acetona foram realizadas em cromatógrafo 

líquido de alta eficiência – CLAE (Shimadzu, Japão). As condições utilizadas foram 

coluna Aminex HPX-87H, fase móvel consistindo de H2SO4 (0,005 mol/L), fluxo de 0,6 

mL/min (84 Kgf/cm2). Foi usado como detector o RID-10 (índice de Refração) para o 

etanol e acetona e arranjo de Diodos nos comprimentos de 190 nm e 213 nm para os demais 

metabólitos. A aquisição e o tratamento dos dados foram realizados pelo software Class 

VP 6.1 (Shimadzu, Japão). 

A concentração de hidrogênio no gás foi determinada em cromatógrafo a gás (CG 

2014, Shimadzu,Japão), equipado com detector de condutividade térmica (DCT). A coluna 

utilizada foi a peneira molecular 5A (2,0 m x 4,7 mm), sendo o gás de arraste argônio sob 

vazão de 30 mL/min. As temperaturas do injetor, da coluna e do detector foram 80 °C, 50 

°C e 100 °C, respectivamente. O volume de gás hidrogênio em cada intervalo de tempo 

foi calculado através da composição de gás e do volume do head-space no intervalo de 

tempo da amostragem. Para comparação os volumes de gás foram calculados sob 

condições padrão (273,15 K, 1 atm). 

 

 



47 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Isolamento e Identificação da Cultura Isolada e Análises 

Filogenéticas 

 

A partir da cultura mista do sistema de tratamento de vinhaça, após os pré-

tratamentos descritos em materiais e métodos, foram isoladas vinte e uma (21) colônias. 

Foram isoladas 5 colônias do lodo pré-tratado a 80 °C por 15 minutos, 6 colônias do lodo 

após o tratamento a 80 °C por 60 minutos, 8 colônias do lodo após tratamento ácido pH 

3 por 12 horas e 2 colônias do lodo que sofreu tratamento combinado a 80 °C por 15 

minutos e pH 3 por 12 horas. Após o plaqueamento das amostras de lodo que sofreram o 

pré-tratamento combinado (temperatura + pH) não foi observado o crescimento de 

colônias, sob as condições utilizadas neste trabalho.  

Todas as colônias isoladas foram testadas para a produção de hidrogênio em 

ensaios de fermentação em batelada. Dentre as colônias testadas, apenas uma delas, 

denominada de Br21, submetida ao pré-tratamento ácido em pH 3 por 12 horas, apresentou 

produção de H2, após 72 horas, nas condições estudadas (meio CH com 15 g/L de sacarose, 

35 °C e pH inicial 7,0).  

Após o ensaio de fermentação com o microrganismo que produziu hidrogênio, 

foi realizada uma coloração de Gram, como forma de iniciar a caracterização da colônia 

isolada. Por meio desta coloração, foi possível observar que o microrganismo isolado se 

tratava de um Gram positivo, pois apresentou coloração violeta, conforme pode ser 

observado na imagem obtida ao microscópio. A partir desta imagem também foi possível 

verificar que se tratava de uma bactéria no formato de bastonete. A imagem obtida da 

observação em microscópio (com aumento de 400X) está apresentada na Figura 10. 
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Figura 10 - Imagem obtida por microscópio com aumento de 400X indicando resultado positivo ao teste de Gram e 
morfologia de bastonete da bactéria isolada. 

 

 Para a identificação da bactéria produtora de H2 (cepa Br21) foi extraído o seu 

DNA genômico para a posterior amplificação da sequência do gene RNAr 16S. Após 

clonagem da sequência amplificada em um vetor de clonagem pJET1.2 e transformação 

em células eletrocompetentes de E. coli DH10B, o DNA foi extraído novamente e enviado 

para o sequenciamento. A comparação da sequência de bases obtida pelo sequenciamento 

com a base de dados do Genbank (número de acesso no GenBank: KT626859) mostrou 

que a sequência apresentava maior semelhança com o Clostridium beijerinckii TB8 (99 

%) (número de acesso no GenBank: LC020493).  

A partir dos resultados foi construída uma árvore filogenética que representa 

graficamente as relações de parentesco entre as espécies por meio do uso de algoritmos 

computacionais, os comprimentos dos ramos desta árvore indicam o número de mudanças 

evolutivas entre as espécies, ou seja, uma maior distância representa menor semelhança. 

A árvore filogenética construída está mostrada na Figura 11.   
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Figura 11 - Árvore filogenética mostrando a relação entre a cepa isolada de Clostridium beijerinckii Br21 e as 
espécies relacionadas baseada nas sequências dos genes de RNAr 16S. 

  

O C. beijerinckii é um microrganismo produtor de H2, mas também reconhecido 

como produtor de acetona (A), butanol (B) e etanol (E), denominada de fermentação ABE 

(EZEJI et al., 2007; LEE et al., 2015).  Outra característica do C. beijerinckii é a sua 

resistência a compostos inibidores de fermentação presentes em hidrolisados, 

especialmente os obtidos pela hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos, tais como o 

hidroximetilfurfural (HMF) e o furfural, além do ácido acético e dos derivados de lignina 

(PARK et al. 2011; PATEL et al., 2014). Alguns destes inibidores, como o HMF e o 

ácido acético, também aparecem em hidrolisados ácidos de biomassa de algas, pois são 

produtos de degradação de hexoses e da hemicelulose, respectivamente. Esta resistência 

aos inibidores de fermentação presentes em hidrolizados lignocelulósicos foi descrita por 

Quéméneur et al. (2012), que observaram a predominância de C. beijerinckii em culturas 

mistas utilizadas para a produção de H2 com hidrolisados de talos de girassol como 

 Clostridium beijerinckii Br21 (KT626859)

 Clostridium beijerinckii TB8 (LC020493)

 Clostridium beijerinckii TERI-Chilika (KF892544)

 Clostridium beijerinckii TERI-Chilika (KF892545)

 uncultured Clostridium sp. (KF680967)

 uncultured Clostridium sp. (KF680963)

 uncultured Clostridium sp. (KF680961)

 Clostridium sp. G117 (JX091678)

 Clostridium sp. MN7 (JX575131)

 Clostridium sp. KL6 (JX575130)

 Clostridium beijerinckii JCM (AB971810)

 uncultured Clostridium sp. (HG917276)

 Clostridium sp. C5S10 (AB539904)

 uncultured bacterium (EU828377)

 Clostridium butyricum VPI3266 (NR042144)

 uncultured bacterium (G1296461)

 uncultured bacterium (FN667423)
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substrato. Em outro estudo foi verificado que a fermentação ABE por C. beijerinckii não 

foi inibida na presença de HMF e furfural em concentrações de até 3 g/L utilizando reator 

em batelada (EZEJI et al. 2007). Estes estudos revelam que o C. beijerinckii é um bom 

candidato para a produção de H2 a partir de materiais lignocelulósicos e de biomassa de 

algas, ou seja, para a produção de biohidrogênio de segunda e terceira geração, 

respectivamente.   

 

5.2 Quantificação da bactéria isolada 

 

Para a quantificação da bactéria nos ensaios de fermentação foram correlacionados 

três métodos de quantificação de microrganismos, a D.O. a 600 nm, a concentração de 

massa celular seca e o número de células. A partir dos resultados obtidos foi traçado um 

gráfico correlacionando a D.O. a 600 nm e a concentração de massa celular seca (mg/L) e 

outro a D.O. a 600 nm e o número de células (cel/mL). As equações de reta fornecidas por 

estas correlações, Figuras 12 e 13, auxiliaram a estimar o número de células e a massa 

celular seca, a partir da medida da densidade ótica nos ensaios de fermentação realizados 

neste trabalho. 

 

 

Figura 12- Correlação entre concentração de massa celular seca e a densidade ótica (D.O.) a 600 nm com a 
respectiva equação da reta. 
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Figura 13 - Correlação entre o número de células.106/mL e a densidade ótica (D.O.) a 600 nm com a respectiva equação 
da reta. 

  

 

5.3 Utilização de diferentes substratos pela cultura isolada 

 

A biomassa terrestre é rica em polissacarídeos cujos monômeros principais são a 

glicose e a xilose, a produção de hidrogênio a partir destes tem sido amplamente investigada 

(VRIJE et al., 2007; FANG e LIU, 2002; LIN e CHENG, 2006; PIERRA et al., 2014; 

SALERNO et al., 2006; TIEN ANH et al., 2012; WANG et al., 2009). No entanto, a biomassa 

marinha como as algas é rica em polissacarídeos cujos monômeros principais são a glicose, 

galactose e a manose (WEI et al., 2013), apresentando um notável potencial para produção 

de hidrogênio (XIA et al., 2015). Os ensaios de fermentação com diferentes fontes de carbono 

para a produção de hidrogênio por C. beijeinckii Br21, além de servirem para a caracterização 

da cepa, auxiliaram na escolha de substratos com elevados rendimentos de H2. 

Os resultados dos ensaios de fermentação para a produção de H2 pela bactéria isolada 

utilizando diferentes fontes de carbono na concentração inicial de 2 g/L estão expressos na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Substrato consumido (mmol), H2 produzido (mmol), rendimento (mmol de H2/mmol de substrato consumido), 
concentração de H2 produzido (mmol/L), concentração celular final (mg/L) e pH final nos ensaios de fermentação com o 

C. beijerinckii Br21 em 2 g/L de diferentes fontes de carbono. 

Fonte de 

carbono  

 

Substrato 

consumid

o (mmol) 

H2 

produzido 

(mmol) 

Y (mmol 

H2/mmol 

substrato) 

Concentração 

de H2 

produzido* 

(mmol/L) 

Massa 

celular seca 

(mg/L) 

pH final 

Glicose  2,13 ± 0,12 1,64 ± 0,02 0,77 ± 0,05 34,44 ± 0,02 24,09 ± 0,18 5,32 ± 0,63 

Galactose  2,14 ± 0,09 0,76 ± 0,02 0,36 ± 0,04 16,89 ± 0,02 22,39 ± 0,07 4,43 ± 0,10 

Manose 3,79 ± 0,28 0,95 ± 0,02 0,25 ± 0,13 21,11 ± 0,02 22,88 ± 0,16 4,57 ± 0,23 

Frutose 3,94 ± 0,29 0,57 ± 0,02 0,14 ± 0,03 12,67 ± 0,02 21,78 ± 0,52 4,59 ± 0,52 

Xilose 3,80 ± 0,41 0,69 ± 0,01 0,18 ± 0,02 15,33 ± 0,01 22,13 ± 0,35 4,25 ± 0,08 

Arabinose 2,40 ± 0,02 0,57 ± 0,02 0,24 ± 0,00 12,67 ± 0,02 21,69 ± 0,03 4,35 ± 0,17 

Sacarose 1,26 ± 0,19 1,74 ±  0,01 1,38 ± 0,09 38,67 ± 0,01 24,21 ± 0,57 4,37 ± 0,18 

Trealose 1,09 ± 0,55 1,70 ± 0,03 1,56 ± 0,26 37,78 ± 0,01 23,36 ± 0,63 4,51 ± 1,44 

Celobiose 0,53 ± 0,23 0,71 ± 0,02 1,35 ± 0,10 15,78 ± 0,02 21,84 ± 0,02 4,63 ± 0,19 

Lactose 1,73 ± 0,44 0,56 ± 0,02 0,32 ± 0,02 12,44 ± 0,02 21,87 ± 0,49 4,90 ± 0,28 

Avicel - - - - - 6,35 ± 0,01 

Amido - 0,24 ± 0,01 - 5,33 ± 0,01 20,21 ± 0,24 6,55 ± 0,14 

Glicerol 2,78 ± 0,26 0,67 ± 0,02 0,24 ± 0,12 14,89 ± 0,02 20,75 ± 0,22 6,42 ± 0,98 

Etanol 5,04 ± 0,17 - - - - 6,62 ± 0,14 

*valores obtidos dividindo-se a quantidade de H2 (mmol) pelo volume do head-space dos frascos (0,045 L) 

 

Os resultados dos ensaios de fermentação com as fontes de carbono com 

concentração inicial de 10 g/L estão representados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Substrato consumido (mmol), H2 produzido (mmol), rendimento (mmol de H2/mmol de substrato consumido), 
concentração de H2 produzido (mmol/L), concentração celular final (mg/L) e pH final nos ensaios de fermentação com o 

C. beijerinckii Br21 em 10 g/L de diferentes fontes de carbono. 

Fonte de 

Carbono  

 Substrato 

consumido 

(mmol) 

H2 

produzido 

(mmol) 

Y (mmol 

H2/mmol 

substrato) 

Concentração 

de H2 

produzido* 

(mmol/L) 

Massa 

celular seca 

(mg/L) 

pH final 

Glicose  1,36 ± 0,02 1,75 ± 0,01 1,29 ± 0,00 38,89 ± 0,01 23,74 ± 0,49 4,96 ± 0,30 

Galactose  2,19 ± 0,12 0,93 ± 0,01 0,42 ± 0,06 20,67 ± 0,01 23,09 ± 0,14 4,54 ± 0,16 

Manose 2,05 ± 0,28 1,16 ± 0,05 0,57 ± 0,11 25,78 ± 0,05 23,34 ± 0,22 4,32 ± 0,31 

Frutose 2,65 ± 0,33 0,66 ± 0,02 0,25 ± 0,16 14,67 ± 0,02 21,94 ± 0,66 4,40 ± 0,40 

Xilose 2,82 ± 0,16 0,72 ± 0,01 0,25 ± 0,08 16,00 ± 0,01 22,76 ± 0,60 4,76 ± 0,28 

Arabinose 1,72 ± 0,36 0,57 ± 0,02 0,33 ± 0,17 12,67 ± 0,02 21,84 ± 0,03 4,61 ± 0,15 

Sacarose 1,16 ± 0,18 1,65 ± 0,01 1,43 ± 0,09 36,67 ± 0,01 23,98 ± 0,68 4,37 ± 0,11 

Trealose 1,94 ± 0,49 1,67 ± 0,04 0,86 ± 0,23 37,11 ± 0,04 23,79 ± 0,90 4,47 ± 1,38 

Celobiose 1,17 ± 0,12 0,64 ± 0,03 0,55 ± 0,04 14,22 ± 0,03 21,99 ± 0,01 4,52 ± 1,08 

Lactose 1,04 ± 0,26 0,62 ± 0,01 0,60 ± 0,13 13,78 ± 0,01 22,08 ± 0,43 4,52 ± 0,04 

Avicel - - - - - 6,53 ± 1,08 

Amido - 0,53 ± 0,01 - 11,78 ± 0,01 21,59 ± 0,23 6,42 ± 0,08 

Glicerol 6,22 ± 0,48 0,83 ± 0,08 0,13 ± 0,01 18,44 ± 0,08 22,57 ± 0,79 6,45 ± 1,03 

Etanol 0,32 ± 0,20 - - - - 6,27 ± 0,13 

*valores obtidos dividindo-se a quantidade de H2 (mmol) pelo volume do head-space dos frascos (0,045 L) 

 

De uma maneira geral a produção de H2 foi proporcional ao crescimento celular 

como pode ser observado por meio dos resultados da concentração de massa celular seca e 

quantidade de H2, apresentados nas Tabelas 4 e 5. Nas fontes de carbono em que não houve 

crescimento celular, também não houve produção de H2, como no etanol e na celulose 

microcristalina (Avicel®), em ambas as concentrações iniciais de substrato. 
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A cepa isolada foi capaz de produzir H2 utilizando como fonte de carbono todos os 

monossacarídeos e dissacarídeos testados nas concentrações de 2 e 10 g/L. O aumento da 

concentração dos monossacarídeos de 2 g/L (Tabela 4) para 10 g/L (Tabela 5) promoveu um 

aumento no rendimento de H2.
 

Por outro lado, quando as concentrações dos dissacarídeos aumentaram de 2 para 10 

g/L este efeito não foi observado, com exceção da lactose. Para a sacarose não houve 

diferença significativa entre os rendimentos com as duas concentrações. Entretanto, para a 

celobiose e a trealose o rendimento diminuiu com o aumento da concentração de 2 para 10 

g/L, de 1,35 ± 0,10 para 0,55 ± 0,04, e 1,56 ± 0,26 para 0,86 ± 0,23 mmol de H2/mmol de 

substrato, respectivamente. 

Em relação aos rendimentos de H2 a partir das diferentes fontes de carbono os valores 

obtidos nestes ensaios preliminares estão na mesma ordem de grandeza dos citados na 

literatura.  Nas concentrações iniciais de 2 g/L, os valores variaram entre 0,14 e 1,56 mmol 

de H2/mmol de substrato e com 10 g/L estes valores foram entre 0,13 e 1,43 mmol de H2/mmol 

de substrato. PAN et al. (2008), utilizaram uma cepa de C. beijeinckii e glicose como fonte 

de carbono. Os autores obtiveram rendimento de 2,52 mmol de H2/mmol de glicose 10 g/L, 

valor maior do que 1,29 mmol de H2/mmol de glicose encontrado neste estudo com 

concentração inicial de 10 g/L. Entretanto, valores menores foram obtidos quando a fontes de 

carbono foi xilose a 2 g/L, de 0,85 mmol de H2/mmol de xilose (YE et al., 2011). Menor 

rendimento da xilose em relação a glicose também foi observado neste estudo, pois a 10 g/L 

o rendimento com estes substratos foram de 0,25 e 1,29 mmol de H2/ mmol de substrato, 

respectivamente. 

Glicose, galactose e manose foram os monossacarídeos nos quais o microrganismo 

apresentou maiores quantidades e rendimentos de H2. Em concentração inicial de 2 g/L de 

glicose, galactose e manose a eficiência de produção de H2 foi de 19, 9 e 6 %, 



55 
 

respectivamente. Para concentrações de 10 g/L destes mesmos monossacarídeos as 

eficiências foram ainda maiores: 32 % para a glicose, 11 % para a galactose e 14 % para a 

manose. Este é um resultado interessante, por serem estes os principais monossacarídeos que 

compõe a biomassa de algas. Portanto, o microrganismo isolado é bastante promissor para a 

produção de hidrogênio a partir de hidrolisados de algas.  

Comparando com os resultados da literatura, MEI et al. (2014), obteve 

concentrações de H2 de 21,95 e 16,85 mM de H2 utilizando 2 g/L de glicose e a galactose em 

ensaios de fermentação em batelada realizados com uma cepa PROH2 pertencente ao gênero 

Clostridium isolado a 16,5 metros de profundidade na Baia de Prony (Sul da Caledônia). 

Neste trabalho, uma concentração maior de H2, 36,4 mM foi obtida no ensaio com 2 g/L de 

glicose (Tabela 4), e uma concentração bem similar a dos autores acima mencionados, 16,8 

mM, quando a galactose foi utilizada como substrato.  

Os dissacarídeos forneceram concentrações de H2 entre 12,44 ± 0,02 a 38,67 ± 0,01 

mM para concentrações iniciais de 2 g/L com destaque para a sacarose, a trealose e a 

celobiose, com 38,67 ± 0,01, 37,78 ± 0,01 e 15,78 ± 0,02 mM, respectivamente. Para as 

concentrações de 10 g/L as concentrações de H2 variaram entre 13,78 ± 0,01 e 37,11 ± 0,04, 

também com destaque para a sacarose, a trealose e a celobiose, com 36,67 ± 0,01, 37,11 ± 

0,04 e 14,22 ± 0,03 mM, respectivamente.  MEI et al. (2014), em ensaios de fermentação em 

batelada a 37 °C com concentração inicial de 10 g/L, obtiveram valores inferiores aos 

apresentados neste trabalho: 13,87 mM de H2 para a sacarose, 14,16 mM de H2 para a trealose 

e 4,99 mM de H2 para a celobiose utilizando uma cepa de Clostridium sp.  

Dentre os polissacarídeos testados, o isolado produziu, H2 a partir do amido, mas 

não foi capaz de produzir H2 utilizando celulose microcristalina (Avicel®), nas condições do 

ensaio. Foi observado por AN et al. (2014), que obtiveram 22,1 mL de H2 / g de amido e PAN 

et al. (2008), que obtiveram 3,1 mL de H2/g de amido e 77,9 mL de H2/g de celulose 
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microcristalina (Avicel®). 

A utilização dos dissacarídeos e polissacarídeos testados pelo C. beijerinckii Br21 

indica que o microrganismo possui a capacidade de romper ligações α-glicosídicas, da 

trealose (α-1,1) e do amido (α-1,4), e também β-glicosídicas do dissacarídeo celobiose (β-

1,4). Estas características conferem a esta cepa uma elevada versatilidade em termos de 

utilização de carboidratos, tornando-o bastante interessante para a produção de H2 a partir de 

diferentes sacarídeos. 

Além dos carboidratos, o glicerol também serviu como substrato para a produção de 

H2 pela cepa isolada, assim como no estudo feito por AN et al. (2014), com um isolado de C. 

beijerinckii a partir de dejeto bovino.  

Portanto, o C. beijerinckii Br21 apresentou melhores resultados em termos de 

crescimento celular e produção de H2 em ambas as concentrações iniciais (2 e 10 g/L) para a 

glicose, seguida da manose e da galactose em comparação aos monossacarídeos testados. 

Com relação aos dissacarídeos, os melhores resultados obtidos foram com a utilização da 

sacarose e da trealose. Para as fontes complexas testadas, a utilização do glicerol forneceu 

melhores resultados.  

 

5.4 Efeito da temperatura na produção de hidrogênio pela cepa 

isolada  

 

A temperatura é considerada um dos principais fatores de influência na produção 

de hidrogênio via fermentação, isto pois está associada com a atividade microbiana e com a 

solubilidade do hidrogênio na fase aquosa (FERNANDES, 2008). Embora o isolamento do 

microrganismo tenha sido feito a 35 °C, o sistema de tratamento no qual foi coletado o lodo, 

era operado a 45 °C.  
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Foram realizados ensaios de fermentação para a produção de H2 com a bactéria 

isolada a 25, 35 e 50 °C, com glicose a 15 g/L, pH inicial 7,0 em 72 h. O crescimento da 

cultura e a produção de H2 foram observadas apenas nos ensaios realizados a 35 °C. Nesta 

temperatura foi obtido 21,12 ± 3,48 mM de H2, rendimento de 1,24 ± 0,08 mmol de H2/mmol 

de substrato consumido e eficiência de 31 %. Este valor é pouco menor do que o encontrado 

por ZHAO et al. (2011), de 1,86 mol H2/mol de substrato para o C. beijerinckii utilizando a 

glicose a 10 g/L, mas é promissor, uma vez que outras variáveis do ensaio ainda podem ser 

otimizadas. 

A maior parte dos estudos sobre a influência da temperatura na produção de 

hidrogênio indica a faixa mesofílica (de 30 a 40 °C) como a mais adequada, na qual as 

bactérias podem fermentar ampla gama de substratos poliméricos complexos gerando H2 

(RAJ et al., 2012). 

Os ácidos orgânicos são indicadores da produção de H2, por serem os principais 

metabólitos relacionados à sua produção. A produção de H2 a partir da glicose formando 

apenas o ácido acético tem rendimento de 4 mol de H2 por mol de glicose, enquanto que 

quando o ácido butírico é formado, 2 mols de H2 são formados por mol de glicose, conforme 

mostrado pelas equações 8 e 9 citadas no item 3.4.2 da revisão bibliográfica. 

O ácido lático pode ser produzido por algumas espécies de Clostridium, mas não 

participa diretamente da via metabólica da produção de H2, ao contrário, a sua produção 

compete por equivalentes redutores (NOIKE et al., 2002).  

Ao final dos ensaios de fermentação a 35 °C para a produção de H2 pela cepa isolada, 

verificou-se para os ácidos orgânicos as seguintes concentrações: ácido butírico (11,63 ± 0,98 

mmol/L), ácido acético (2,32 ± 0,31 mmol/L) e ácido lático (2,38 ± 0,01 mmol/L), após 72 h 

de ensaio. 

KIM et al. (2008), estudaram a produção de H2 por C. beijerinckii em diferentes 



58 
 

temperaturas, verificando que as maiores concentrações de ácido acético e butírico e de H2 

foram obtidas a 40 °C. No entanto, PAN et al. (2008), encontraram maiores concentrações de 

ácido acético (12,15 mmol/L), de ácido butírico (7,82 mmol/L) e maior velocidade de 

produção de H2 (39,0 mL/g-glucose.h) a 35 °C, dentre as temperaturas estudadas para a 

produção de H2 com uma cepa Clostridium beijerinckii Fanp3. Neste estudo foi observada 

concentração mais elevada de ácido butírico e valor inferior para o ácido acético, indicando 

a preferência do microrganismo pela via do ácido butírico.  

 

5.5 Efeito do pH na produção de hidrogênio  

 

O pH é um fator que influi fortemente no processo de produção de H2 por afetar na 

ação da hidrogenase (enzima que catalisa a oxidação reversível do hidrogênio molecular) e 

outras enzimas envolvidas na rota metabólica do Clostridium (WANG e WAN, 2009). 

Estudos mostram que o pH ótimo em termos de produção de H2 se encontra na faixa de 5 a 7 

(KHANAL et al., 2004; GINKEL e SUNG, 2001). Entretanto, a produção de H2 já foi 

observada em valores de pH mais elevados. Por exemplo, nos estudos feitos por AN et al. 

(2014), verificou-se o pH 8,0 como o mais adequado para a produção de H2 utilizando 

Clostridium beijerinckii YA001. 

Neste estudo, o efeito do pH inicial do meio na produção de H2 foi investigada na 

faixa entre 4,0 e 8,0 e os resultados estão apresentados na Figura 14. Foi observada uma 

grande influência do pH inicial no crescimento do microrganismo isolado e 

consequentemente na produção de H2. De maneira geral, o rendimento de H2 decresceu à 

medida que o pH inicial se afastou de 7,0. Em pH inicial 4,0 ocorreu inibição total do 

crescimento celular, e a partir de pH 5,0 foi observado o crescimento da cultura, assim como 

a produção de H2. A maior concentração de H2 foi observada no ensaio conduzido em pH 
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inicial de 7,0, 1,37 mol de H2/L, porém este valor diminuiu para 0,89 mol de H2/L, quando 

em pH inicial foi alterado para 8,0. Portanto, o pH inicial mais adequado para a produção de 

H2 pelo microrganismo isolado foi de 7,0. Este resultado foi similar ao descrito por PAN et 

al. (2008), que relataram a faixa de pH entre 6,47 e 6,98 como ótima para a produção de H2 

por C. beijerinckii, utilizando a glicose como fonte de carbono. No estudo conduzido por 

SKONIECZNY e YARGEAOU (2009), o maior rendimento de H2 ocorreu a um pH de 6,1 

usando 3,0 g/L de glicose como substrato e a um pH de 6,3 quando a concentração de glicose 

foi 2,5 g/L. LIU et al. (2011) estudaram a produção de H2 a partir de glicose por duas cepas 

de Clostridium, o C. butyricum e o C. tyrobutyricum, os quais apresentaram pH ótimos de 

produção de H2 de 6,0 e entre 6,4-6,6, e com rendimentos de 1,77 e 1,83 mmol de H2/mmol 

glicose, respectivamente. Nos estudos feitos por AN et al. (2014), utilizando C. beijerinckii 

YA001 o rendimento máximo de hidrogênio de 1,86 mol de H2/mol de xilose foi observado 

em pH inicial de 8,0.  
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Figura 14- Concentração de glicose consumida, concentração de H2 produzido, rendimento (Y), eficiência de produção de 
H2 e concentração celular em massa seca da cultura isolada, após os ensaios de fermentação em meio contendo glicose 

(15,0 g/L) e diferentes valores de pH inicias. 

 

O pH também pode modificar o espectro de subprodutos formados durante a 

fermentação. TEMUDO et al. (2008) observaram que em pH abaixo de 6,0, os principais 

metabólitos formados são os ácidos butírico e acético, enquanto que em elevados valores de 

pH há formação de ácido acético e etanol. Isso ocorre, pois, o decaimento do pH de 7,0 para 

cerca de 4,5, especificamente em espécies de Clostridium, está relacionado a uma mudança 

da fase acidogênica de crescimento máximo, de produção de H2 e ácidos orgânicos para uma 

fase solvetogênica com formação de etanol. Segundo LEE et al. (2010), o Clostridium tem 

tipicamente duas fases distintas de formação de produtos: acidogênese e solvetogênese. A 

acidogênese ocorre na fase de crescimento exponencial com produção de acetato e butirato 

e a solvetogênese, na qual o crescimento celular se torna estacionário e a célula consome 
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acetato e butirato para formar acetona, butanol e etanol (ABE). Assim, o Clostridium é capaz 

de alterar o seu metabolismo para qualquer destas vias. No entanto, apenas a fase acidogênica 

apresenta rendimentos elevados de H2. A formação dos ácidos orgânicos, juntamente com a 

produção de H2, causam uma queda no pH do meio, que se não for controlada, o pH decai 

para 4,5, induzindo assim a mudança para a solvetogênese e resultando na diminuição da 

produção de H2 (VAZQUEZ e VARALDO, 2009). 

Os metabólitos solúveis foram analisados ao final de cada ensaio com diferentes pH 

e o ácido butírico, o ácido acético e o ácido lático, foram os principais metabólitos detectados 

(Figura 15). Em pH 4,0, onde não foi observado crescimento celular, foi detectada apenas 

uma baixa concentração de ácido lático. Nos ensaios com pH inicias de 5,0 e 6,0 foram 

detectados principalmente o ácido butírico, 5,09 mmol/L e 2,90 mmol/L, respectivamente, e 

o ácido acético com 1,12 mmol/L e 1,52 mmol/L, respectivamente. 

Em pH 7,0, no qual também foi observada a maior concentração de H2 foram 

detectadas as maiores concentrações de ácido butírico (12,38 mmol/L) e acético (2,49 

mmol/L) comparado aos ensaios com outros pHs iniciais. Os ácidos butírico e acético são os 

principais metabólitos das vias de produção de H2 por Clostridium sp. Contudo, o ácido 

butírico leva a rendimentos mais baixos de hidrogênio, 2 mol de H2/mol de glicose (CHENG 

et al., 2014), conforme descrito na Equação 8 (item 3.4.2). A formação do ácido butírico 

como principal subproduto da produção de H2 pela cepa isolada é, provavelmente, 

responsável pelo rendimento de H2 relativamente baixo, quando comparada com outros 

trabalhos da literatura, conforme discutido anteriormente. Porém, em muitos estudos com o 

C. beijerinckii, o ácido butírico tem sido descrito como o principal subproduto das 

fermentações para a produção de H2 (AN et al., 2014; NOPARAT et al., 2011; RAMOS et 

al., 2012). 
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Figura 15- Concentração de glicose consumida, concentração de ácidos orgânicos formados e pH ao final dos ensaios de 
fermentação com diferentes pH inicias. 

 

5.6 Efeito da concentração de glicose e galactose na produção de 

hidrogênio pela cultura isolada. 

 

A concentração e o tipo de substrato normalmente desempenham um papel 

importante na produção de hidrogênio. Ensaios cinéticos foram realizados visando estudar a 

produção de H2 pelo microrganismo isolado utilizando glicose e galactose como substrato. 

Estes monossacarídeos foram escolhidos, pois apresentaram os maiores rendimentos de H2 

nos ensaios preliminares (item 5.3). Além disso, estes são os principais monômeros que 

compões a biomassa de algas, a qual será posteriormente estudada como substrato para a 
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produção de H2 por esta cepa. Durante os ensaios cinéticos foi acompanhado, além do 

volume de H2 produzido, o crescimento celular pela determinação da massa celular seca, o 

consumo de substrato e a variação do pH no decorrer do tempo.  

 

5.6.1 Ensaios cinéticos de fermentação em batelada utilizando diferentes 

concentrações de glicose  

 

A Figura 16 mostra o volume acumulado de H2 em função do tempo em ensaios de 

fermentação em batelada contendo diferentes concentrações de glicose (pH inicial 7,0 e 35 

°C). Observa-se que ocorreu um aumento no volume de hidrogênio com o aumento da 

concentração de glicose. Porém na concentração mais elevada estudada, 20,0 g/L, o volume 

de H2 acumulado diminuiu significativamente, em relação à concentração de 15 g/L.  
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Figura 16- Volume de H2 produzido em função do tempo em ensaios de fermentação em batelada com o C. beijerinckii 
Br21 com diferentes concentrações de glicose. 

 

A partir dos resultados dos ensaios cinéticos apresentados na Figura 16 foram 

calculadas as velocidades máximas de produção de H2 (Rm), o volume máximo de H2 (Hmáx) 

e a lag fase (λ) pelo modelo de Gompertz modificado, além do rendimento (Yp/s), da massa 

celular seca e do pH ao final dos ensaios. Estes resultados estão resumidos na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Velocidade máxima de produção de H2 (Rm), produção máxima de H2, (Hmáx), rendimento (Y), concentração de 
massa celular seca e pH final dos ensaios de fermentação em diferentes concentrações de glicose. 

Concentração 

de glicose 

(g/L) 

Rm (mL H2/h) H2 máx (mL) 

Y (mmol 

H2/mmol 

substrato) 

Massa 

celular seca 

(mg/L) 

λ (h) pH final 

2  15,72 ± 1,77 247,79 ± 42,78 1,93 ± 0,32 11,14 ± 0,10 24,68 ± 0,34 4,53 ± 0,01 

5  26,51 ± 1,84 447,74 ± 25,07 2,29 ± 0,10 13,93 ± 1,43 12,33 ± 0,73 4,96 ± 0,09 

10  52,40 ± 9,03 817,39 ± 84,05 2,57 ± 0,10 14,82 ± 0,28 11,29 ± 1,13 4,17 ± 0,09 

15  58,27 ± 7,72 1456,76 ± 44,15 3,24 ± 0,14 29,01 ± 0,67 8,29 ± 0,51 4,84 ± 0,05 

20  55,57 ± 14,26 989,49 ± 193,35 2,01 ± 0,11 8,86 ± 0,22 6,62 ± 0,98 3,67 ± 0,04 

 

 

Como pode ser observado na Tabela 6 a lag fase (λ) diminui com o aumento da 

concentração de glicose. O Hmáx aumentou até a concentração de 15 g/L de glicose, 

diminuindo em 20 g/L. A velocidade máxima de produção de H2 (Rm) foi significativamente 

igual nos ensaios com 10, 15 e 20 g/L de glicose. Em todos os ensaios foi observada uma 

queda do pH, que iniciou em 7,0, para valores abaixo de 5,0, exceto na concentração mais 

alta de glicose, na qual a queda de pH foi ainda mais acentuada e ficou abaixo de 4,0. 

Em relação aos rendimentos, valores bem elevados foram obtidos, pois variaram 

entre 1,93 e 3,24 mmol de H2/mmol de glicose consumida (Tabela 6). Os rendimentos mais 

elevados de H2 foram alcançados com 10 e 15 g/L de glicose, de 2,57 ± 0,10 mmol de 

H2/mmol de glicose e 3,32 ± 0,14 mmol de H2/mmol de glicose, respectivamente. Com 20 

g/L de glicose, o rendimento diminuiu para 2,01 ± 0,11 mmol de H2/mmol de glicose. 

 Comparando-se o rendimento máximo teórico de 4 mmol de H2/mmol de glicose 

consumida, o valor de 3,24 obtido para 15 g/L de glicose, representou 81 % de eficiência de 

conversão do substrato em produto. Valores de rendimento tão elevados quanto aos obtidos 

neste trabalho tem sido descrito para culturas puras, mas especialmente para espécies 
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termofílicas por possuírem enzimas mais estáveis. A bactéria hipertermofílica Thermotoga 

neapolitana, em ensaios em batelada operados a 77 °C e pH de 7,5, foi capaz de produzir 3,85 

mol de H2/mol de glicose, a partir de 2,5 g/L de glicose (MUNRO et al., 2009).  

Por outro lado, ZHU et al. (2008), relataram um rendimento máximo de hidrogênio 

de 3,8 mol de H2/mol de glicose utilizando a bactéria Pantoea agglomerans, a 37 °C, com 10 

g/L de glicose e pH inicial de 7,2.  

Entretando, valores similares e inferiores de rendimentos foram reportados em 

outros estudos utilizando glicose. LIN et al. (2007), usando C. beijerinckii L9 obtiveram 2,8 

mmol de H2/mmol de glicose em concentração inicial de 10 g/L. MASSET et al. (2012), 

utilizando C. beijerinckii DSM1820 obtiveram 1,5 mmol de H2/mmol de glicose. Já ZHAO 

et al. (2011) reportaram o valor de 2,0 mmol de H2/mmol de glicose com C. beijerinckii RZF-

1108. 

Nos ensaios do efeito da temperatura (item 5.4) também foi usada a concentração de 

15 g/L de glicose, e um rendimento menor do que os observados nos ensaios cinéticos foi 

obtido, de 1,24 ± 0,08 mmol de H2/mmol de glicose. Porém, nesse ensaio, uma única 

determinação de H2 e do substrato consumido foi realizada após 72 h, o que talvez possa ter 

levado a célula a utilizar a glicose em outras vias metabólicas, diminuindo desta forma o 

rendimento em H2. Além disso, os ensaios preliminares foram realizados em frascos de 

penicilina de 50 mL, com um pequeno volume de head-space, o que pode ter inibido as 

enzimas envolvidas na formação do H2 pelo aumento da pressão parcial de H2 durante os 

ensaios. Já estes ensaios cinéticos foram realizados em frascos de 2 litros, contendo 600 mL 

de meio, o que proporcionou um aumento do head-space e diminuição da pressão parcial de 

H2. 

Como pode ser observado também na Tabela 6, a massa celular seca obtida ao final 

do ensaio de fermentação na concentração de 15 g/L foi mais elevada do que nas demais 
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concentrações. Esta concentração de glicose, dentro das condições em que os ensaios foram 

realizados, foi a mais adequada para a produção do H2. 

 

5.6.1.1 Metabólitos solúveis da produção de H2 por fermentação 

utilizando diferentes concentrações de glicose  

 

A presença de diferentes metabólitos, tais como o ácido fórmico, ácido butírico, 

ácido acético, ácido lático, etanol, propanol, butanol e propionato durante a fermentação por 

Clostridium sp. tem sido relatada (KIM et al., 2006; HAWKES et al., 2002; FANG et al., 

2002).  

A Figura 17 mostra as concentrações de metabólitos solúveis, os ácidos butírico, 

acético, lático, fórmico e etanol obtidos no final dos ensaios utilizando a glicose como 

substrato. 

Verificou-se que as concentrações de ácido butírico, acético e fórmico aumentaram 

à medida que a concentração de glicose aumentou. As concentrações de ácido butírico foram 

aproximadamente as mesmas, 8,15 ± 0,33, 7,95 ± 0,43 e 8,18 ± 0,86 mmol/L nas respectivas 

concentrações de 10,0, 15,0 e 20,0 g/L de glicose. No caso do ácido lático, a concentração 

mais elevada de 7,65 ± 0,01 mmol/L foi detectada na concentração de 10,0 g/L de glicose. 

Em relação ao ácido acético os maiores valores foram encontrados para as concentrações de 

15,0 e 20,0 g/L, de 4,35 ± 0,33 e 5,08 ± 0,56 mmol/L, respectivamente. Para o ácido fórmico, 

as maiores concentrações também foram encontradas a 15,0 e 20,0 g/L de glicose, 3,52 ± 0,82 

e 4,36 ± 0,49 mmol/L, respectivamente.  
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Figura 17 - Glicose consumida e concentração dos ácidos orgânicos e etanol ao final dos ensaios de fermentação em 
diferentes concentrações de glicose. 

 

PAN et al. (2008) utilizaram uma cepa de C. beijerinckii para fermentar 10/L de 

glicose (pH6,5 a 35 °C). Sob estas condições, os autores obtiveram concentrações de 7,82, 

12,15 e 5,63 mmol/L de ácido butírico, acético e o etanol, respectivamente. Estes valores 

podem ser comparados aos encontrados neste estudo utilizando a glicose (10 g/L, pH 6,5 a 

35°C), que foram de 8,15 mmol/L de ácido butírico, 3,18 mmol/L de ácido acético, não sendo 

detectada a presença de etanol.  

LIU et al. (2011), utilizaram uma concentração de 6,0 g/L de glicose em pH 7,0 e 

obtiveram 8,2 %, 13,7 %, 27,4 %, 1,5 % e 1,0 % de ácido butírico, acético, láctico, fórmico e 

de etanol, respectivamente. Convertendo as concentrações dos metabólitos nos ensaios com 

5 g/L de glicose e pH 7, em porcentagem, 40,2, 25,4, 15,6 e 18,8 % para o ácido butírico, 

acético, láctico e fórmico, respectivamente. O etanol não foi detectado nos ensaios a essa 

concentração. 
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O ácido butírico foi o principal metabólito formado independentemente da 

concentração de glicose utilizada no ensaio.  

 

5.6.2 Ensaios de fermentação com diferentes concentrações de 

galactose 

  

O outro monossacarídeo utilizado nos ensaios cinéticos de fermentação foi a 

galactose, ainda não explorada como substrato para a produção de H2 pelo C. beijerinckii. A 

galactose está presente em muitas matérias primas baratas, tais como carboidratos 

heterogêneos utilizados para conversão em biocombustíveis, além de ser um dos principais 

monossacarídeos componentes da biomassa de algas que pode ser utilizada na produção de 

H2 de terceira geração. Tendo em vista que verificou-se para o isolado bom rendimento de H2 

a partir deste monossacarídeo, foram realizados ensaios cinéticos de fermentação para a 

produção de H2 utilizando a galactose em diferentes concentrações.  

A Figura 18 apresenta o volume acumulado de H2 em função do tempo nos ensaios 

de fermentação com diferentes concentrações de galactose. Assim como nos ensaios com a 

glicose, para a galactose também ocorreu aumento no volume de hidrogênio produzido à 

medida que se aumentou a sua concentração (pH inicial 7,0 e a 35 °C).  

A Figura 16 mostra que a faixa de concentração de galactose estudada, entre 1 e 20 

g/L influenciou na produção de H2 pelo C. beijerinckii Br21. A medida que as concentrações 

de galactose aumentam até 15 g/L, o volume total de H2 aumentou. No entanto, a 20 g/L de 

galactose, o volume de H2 produzido diminuiu significativamente. Há relatos na literatura de 

que a da produção de H2 diminui com o aumento da concentração de glicose, porém, nenhum 

desses estudos foram realizados com culturas puras de espécies de Clostridium, nem com a 

galactose como substrato (KIM et al., 2008; SKONIECZNY et al., 2009). 
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Figura 18- Volume de H2 produzido em função do tempo em ensaios de fermentação em batelada com o C. beijerinckii 
Br21 com diferentes concentrações de galactose. 

 

 

A Tabela 7 apresenta os parâmetros cinéticos obtidos do modelo de Gompertz 

modificado, bem como o rendimento (Yp/s), a concentração de massa celular seca e o pH ao 

final dos ensaios. 

O tempo necessário para o início da produção de H2, ou seja, a lag fase, aumentou 

com o aumento nas concentrações de galactose, o que foi atribuído à grande diferença na 

concentração de galactose entre o inóculo (5 g/L) e as concentrações em que os ensaios foram 

realizados.  
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Tabela 7 - Concentração de massa celular seca, velocidade máxima de produção de H2 (Rm), produção máxima de H2 

(Hmáx), rendimento (Y) e pH final em diferentes concentrações de galactose. 

Concentração 

de galactose 

(g/L) 

Rm  

(mL H2/h) 
Hmáx (mL) 

Y  

(mmol 

H2/mmol 

substrato) 

Massa 

celular seca 

(mg/L) 

λ (h) pH final 

1  18,44 ± 3,42 44,73 ± 3,98 0,44 ± 0,10 10,38 ± 0,50 9,68 ± 0,34 4,69 ± 0,01 

5 19,90 ± 3,19 178,12 ± 45,62 0,65 ± 0,15 12,91 ± 0,18 9,22 ± 0,73 4,91 ± 0,09 

10 52,34 ± 16,83 967,05 ± 36,69 1,85 ± 0,21 22,54 ± 0,29 21,01 ± 1,13 5,16 ± 0,09 

15 67,64 ± 16,17 1202,46 ± 10,53 2,10 ± 0,01 22,95 ± 0,55 17,22 ± 0,51 5,28 ± 0,05 

20 12,97 ± 4,73 207,42 ± 24,68 0,36 ± 0,05 15,08 ± 2,05 11,59 ± 0,98 4,79 ± 0,04 

 

 

A massa celular seca, a velocidade máxima de produção de H2 (Rm), a produção 

máxima de H2 (Hmáx), e o rendimento (Yp/s) aumentaram com a concentração até 15,0 g/L de 

galactose (Tabela 7). A 20,0 g/L de galactose, todas as variáveis cinéticas diminuíram, 

provavelmente devido à inibição pelo substrato. 

Neste estudo, os rendimentos mais elevados de H2 foi alcançado com 10 e 15 g/L de 

galactose, 1,85 ± 0,21 mmol de H2/mmol de galactose e 2,1 ± 0,01 mmol de H2/mmol de 

galactose, respectivamente. Com 20 g/L de galactose, o rendimento diminuiu para 0,36 ± 0,05 

mmol de H2/mmol de galactose. 

Similarmente, a maior velocidade de produção de H2, 67,6 ± 16,17 mL de H2/L.h, 

foi obtida nos ensaios com 15 g/L de galactose, o que corresponde a cerca de 15 mL de H2/g 

de galactose/h. PAN et al. (2008) utilizaram uma cultura de Clostridium e obtiveram 7,2 mL 

de H2/g de galactose/h como velocidade máxima produção de H2, valor duas vezes menor que 

o obtido neste estudo. 

Park et al. (2014) obtiveram velocidades máximas de produção de H2 entre 40,3 e 

116,4 mL de H2/g de galactose/h usando uma cultura mista enriquecida com espécies de 
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Clostridium. No entanto, os rendimentos obtidos por estes autores estão entre 0,8 e 1,3 mol 

de H2/mol de galactose, que é muito menor do que o rendimento alcançado neste estudo, de 

2,1 ± 0,01 mol de H2/mol de galactose com 15 g/L de galactose. Em outro estudo, Park et al. 

(2011) utilizando uma cultura mista para investigar a produção de H2 a partir de galactose 

obtiveram 2,3 mol de H2/mol de galactose, valor semelhante ao obtido por esse estudo. 

Apesar da galactose e da glicose serem ambas hexoses e, portanto, teoricamente, 

proporcionar a mesma quantidade de H2 por mol de hexose (4 mol de H2/mol de hexose), as 

suas absorções pela célula bacteriana é diferente. Primeiramente, a galactose deve ser 

convertida em glicose através da via de Leloir. Nesta via, a galactose é transportada para 

dentro da célula por meio da enzima galactose permease e transformada em glicose-1-fosfato 

por meio da galactoquinase, galactose-1-P uridil transferase e UDP-glicose 4-epimerase. A 

glicose-1-fosfato deve ser ainda transformada em glicose-6-fosfato por meio da 

fosfoglucomutase e utilizada como substrato para a via glicolítica. 

Assim, a conversão de galactose em glicose-1-fosfato consome mais energia química 

do que a conversão de glicose em glicose-1-fosfato (PARK et al., 2014). Por esta razão, os 

rendimentos de fermentação mais baixos são esperados quando galactose é usada como 

substrato. No entanto, o rendimento de H2 obtido neste estudo (2,1 mol de H2/mol de 

galactose) está na mesma ordem de grandeza que o rendimento de H2 alcançado a partir de 

glicose utilizando culturas puras mesófilas (valores entre 1,97 e 2,81 mol de H2/mol de 

glicose) (ELSHARNOUBY et al., 2013). 

 

5.6.2.1 Metabólitos solúveis da produção de H2 por fermentação 

utilizando diferentes concentrações de galactose. 

 

A Figura 19 mostra a concentração de galactose consumida e a concentração de 
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metabolitos solúveis detectada no final dos testes de fermentação conduzidos com diferentes 

concentrações de iniciais de galactose. 

 

 

Figura 19 - Concentração de galactose consumida, concentração de ácidos orgânicos e etanol ao final dos ensaios de 
fermentação com C. beijerinckii Br 21 com diferentes concentrações de galactose. 

 

Em geral, o número de metabólitos detectados aumentou com o aumento da 

concentração de galactose. No entanto, os ácidos butírico e acético, que são os principais 

metabólitos da via de fermentação de H2, foram detectados em altas concentrações nos 

ensaios de fermentação independentemente da concentração inicial de galactose. Os ácidos, 

acético e butírico, e o etanol foram detectados na concentração mais baixa de galactose, 1 

g/L. Nos ensaios com 5 g/L de galactose, ácido fórmico e ácido láctico foram detectados, 

além do acético e butírico. 
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Interessantemente, no presente trabalho, o ácido láctico foi detectado apenas nos 

ensaios com 5 g/L de galactose. Em contraste, foi um dos principais metabólitos da 

fermentação de 3,6 g/L de galactose por Clostridium sp. PROH2 (MEI et al., 2014).  

O etanol foi detectado em 1, 10, 15 e 20 g/L representando 50, 20, 7, e 10 % da 

galactose consumida, respectivamente. A formação de ácido láctico e etanol está 

negativamente correlacionada com a produção de H2 (MEI et al., 2014). 

PAN et al. (2008) utilizando C. beijerinckii para produzir H2 a partir de glicose a 10 

g/L (pH 6,5 e 35 °C), obtiveram concentrações de 7,82 mmol/L de ácido butírico, 12,15 

mmol/L de ácido acético, e 5,63 mmol/L de etanol. No caso deste estudo, a fermentação de 

galactose a 10 g/L (pH 7,0 e 35 °C) obteve-se 8,72 ± 0,55 mmol/L de ácido butírico, 4,34 ± 

0,02 mmol/L de ácido acético, e 3,42 ± 0,02 mmol/L de etanol, respectivamente. LIU et al. 

(2011) obteve 8,2, 13,7, 27,4, 1,5, e 1 % de ácido butírico, acético, láctico, fórmico e etanol, 

respectivamente, a partir de 6 g/L de glicose na fermentação para a produção de H2 por C. 

beijerinckii. Ao converter os valores dos metabólitos obtidos na concentração inicial de 5 g/L 

de galactose deste estudo, tem-se 32,1, 35,6, 8,1, e 16,4 % para ácido butírico, acético, láctico 

e fórmico, respectivamente.  

O ácido butírico representou a maior porcentagem, independentemente da 

concentração de galactose utilizada no ensaio. Nos ensaios com 1, 5, 10, 15, e 20 g/L de 

galactose, o ácido butírico representou 28,4, 34,8, 48,0, 55,2, e 49,5 % do total de galactose 

consumida, respectivamente. Os ensaios com maior rendimento de H2 também apresentaram 

a mais alta concentração de ácido butírico.  

A Tabela 8 compara diferentes estudos da literatura que utilizaram o C. beijerinckii 

para produção de H2 sob diferentes condições. Todos os trabalhos com C. beijerinckii foram 

realizados entre 35 e 40 °C. A velocidade volumétrica de produção de H2 a partir de galactose 

(124,1 ± 9,67 mL de H2/L.h) por C. beijerinckii Br21, neste estudo, foi similar aos valores 
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reportados na literatura para outros monossacarídeos e para resíduos alimentares (Tabela 8). 

Substratos como a glicose (10 g/L) e a xilose (10 g/L) apresentaram os maiores valores: 390 

e 311,3 mL de H2/L.h, respectivamente. No entanto, a utilização de galactose como substrato 

para a produção de H2 por C. beijerinckii não foi relatado ainda.  

Na Tabela 8 estão comparados trabalhos da literatura utilizando o C. beijerinckii 

para a produção de H2 sob diferentes condições.  

 

Tabela 8 - Parâmetros cinéticos da produção de H2 por cepas de C. beijerinckii em ensaios de fermentação em batelada 
da literatura, com diferentes substratos. 

Substrato 
Temperatura 

(°C) 

Yp/s 

(mmol 

H2/mmol 

substrato) 

Velocidade de 

produção* 

(mL H2/L.h) 

Referência 

Glicose 35 2,52 390 PAN et al.,2008 

Glicose 35 1,96 106 ZHAO et al., 2011 

*Resíduo 

Alimentar 

(DQO) 

40 1,27 108 KIM et al., 2008 

Xilose 40 2,31 311,3 AN et al., 2014 

Galactose 

Glicose 

35 

35 

2,1 

3,24 

124,1 

106,9 

Este estudo 

Este estudo 

* calculada a partir dos dados do artigo. 

 

PARK et al. (2011),  investigaram a  viabilidade da produção de hidrogênio a partir 

de algas vermelhas usando a galactose como principal monossacarídeo destas algas. O  

rendimento de 2,03 mol H2/mol galactose, mas usando cultura mista de um reator anaeróbio 

de uma estação de tratamento de águas residuais. 

Os resultados deste trabalho indicam que o C. beijerinckii Br21 possui um grande 



76 
 

potencial para produzir hidrogênio a partir de substratos contendo glicose e galactose, tais 

como hidrolizados de biomassa de algas.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Foi possível isolar um microrganismo produtor de H2 a partir do lodo anaeróbio 

coletado de um sistema de tratamento de vinhaça, após o seu pré-tratamento ácido. 

 O novo isolado identificado como Clostridium beijerinckii é capaz de utilizar uma 

grande variedade de substratos, obtendo maiores produções de H2 para a glicose seguida da 

manose e galactose entre os monossacarídeos testados, a sacarose e trealose entre os 

dissacarídeos e o glicerol entre as fontes complexas.  

Dentre as condições testadas, o pH inicial de 7,0 e temperatura de 35 °C foram as 

melhores condições para a produção de H2.  

O maior volume e a maior velocidade de produção de H2 foi alcançada entre 10 a 15 

g/L de glicose e de galactose em ensaios de fermentação em batelada. Apresentando inibição 

na concentração de 20g/L de ambos os substratos, devido a inibição pelo substrato e ao 

aumento na pressão parcial de H2.  

As velocidades de produção de H2 e os rendimentos foram comparáveis aos 

resultados obtidos da literatura na presença de outros monossacarídeos como substrato.  

O microrganismo isolado teve rendimentos satisfatórios sendo, portanto, um 

excelente candidato para a produção de H2 a partir de substratos contendo glicose e galactose, 

como a biomassa de algas. 
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