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“A mente concentrada pode perfurar rochas” 

- Master Yi, League of Legends 



 

RESUMO 

 

A busca por novas fontes de energia e a substituição da matriz energética tem levado 

ao aumento do uso do biodiesel, um combustível renovável. Sua produção, através da 

transesterificação, resulta na formação de glicerol, um triol muito utilizado na indústria de 

alimentos e farmacêuticas. No entanto, o glicerol residual ou bruto, obtido pela produção do 

biodiesel, é contaminado e não pode ser utilizado nessas indústrias. Portanto, alternativas para 

o glicerol bruto vêm sendo estudados, entre elas a sua utilização como substrato para a 

fermentações industriais. Dentre os produtos obtidos pela fermentação do glicerol estão o gás 

hidrogênio, o etanol, o butanol, o ácido butírico e o 1,3-propanodiol (1,3-PDO). O 1,3-PDO é 

um diol utilizado como monômero de polímeros de alto valor agregado, sendo o mais 

valorizado o polipropileno tereftalato (PPT). Nesse trabalho foi estudada a produção do 1,3-

PDO por Clostridium beijerinckii Br21, uma bactéria isolada pelo grupo de pesquisa. Foi 

avaliada a influência de diferentes meios de cultura, descritos na literatura, com a finalidade de 

otimizar a sua composição. O meio que promoveu a maior concentração de 1,3-PDO a partir 

do glicerol foi o meio denominado de WIS, o qual serviu de base para os experimentos futuros. 

Uma regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) revelou que os principais compostos com 

influência positiva sobre a produção do 1,3-PDO são o K2HPO4, o extrato de levedura e o 

FeSO4. Ao se estudar essas substâncias foi observado que o aumento do extrato de levedura e 

a adição de FeSO4 ao meio WIS resultam na maior produção de 1,3-PDO, enquanto que o 

K2HPO4 auxiliou na manutenção do pH. A otimização do meio realizada com auxílio um 

delineamento central composto rotacional 2² (DCCR 2²), com glicerol e FeSO4 como variáveis, 

resultou em um aumento de 51,3% na produção de 1,3-PDO pelo C. beijerinckii Br21, 

comparado ao meio WIS. Por fim, a suplementação do meio com FeCl3·6H2O e K2SO4 

evidenciou que o íon ferro favorece e que o íon sulfato resulta na diminuição da produção de 

1,3-PDO, provavelmente pela oxidação do produto na presença de sulfato. 

 

Palavras chaves: Glicerol, 1,3-propanodiol, PLS, DCCR, FeSO4, Extrato de levedura, Ferro, 

Sulfato. 

 

 

 

  



 ABSTRACT 

 

The search for new energy sources and the substitution of the energetic matrix lead to 

a high use of biodiesel, a renewable fuel. Its production through transesterification also 

produces glycerol, a triol widely used in food and pharmaceutical industries. On the other hand, 

the residual or crude glycerol obtained in the biodiesel production is not pure and cannot be 

used in such industries. Thus, new uses for the crude glycerol has been investigated, one of 

them is as substrate for microorganisms in industrial fermentations. Among the products 

obtained from glycerol fermentation are the hydrogen gas, ethanol, butanol, butyric acid and 

1,3-propanediol. 1,3-PDO is a diol widely used as some polymer monomer with high added 

value, the most valued being polypropylene terephthalate (PPT), used in automobile carpets. In 

this project we studied 1,3-PDO production by Clostridium beijerinckii Br21, a bacterium 

isolated by our research group. We evaluated the influence of different culture medium, 

described in the literature, in order to select one and optimize its composition. The culture 

medium that promoted the highest 1,3-PDO concentration from glycerol was the one 

denominated WIS, which served as basis for future experiments.  A partial least squares 

regression (PLS) revealed that the main compounds with a positive influence on 1,3-PDO 

production are K2HPO4, yeast extract and FeSO4. When studying these medium components, it 

was observed that the increase in yeast extract and the addition of FeSO4 to the WIS medium 

resulted in a higher production of 1,3-PDO, while K2HPO4 aided to maintain the pH. The 

medium optimization performed with the aid of a rotational composite central design 22 (DCCR 

2²), with glycerol and FeSO4 as variables, resulted in a 51.3% increase in the production of 1,3-

PDO by C. beijerinckii Br21 in comparison to the original WIS medium. Finally, the 

supplementation of the medium with FeCl3·6H2O and K2SO4 showed that the iron ion favors 

and the sulfate ion decreases the production of 1,3-PDO, probably due to the oxidation of the 

product in the presence of sulfate. 

 

Key words: Glycerol, 1,3-propanediol, PLS, DCCR, FeSO4, yeast extract, Clostridium 

beijerinckii 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização do petróleo e outras matérias primas não renováveis e os impactos 

ambientais decorrentes de seu uso estão afetando todo o planeta e vem causando grande 

preocupação. Prova disso é a implementação de políticas internacionais visando a redução do 

aquecimento global pela mitigação dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, principal 

tema discutido na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26). 

(BRASIL, 2021a) 

Uma das possibilidades de diminuir ou mitigar esses efeitos é através da bioeconomia, 

que tem como foco a utilização de recursos biológicos na indústria, de forma a torná-la mais 

sustentável e renovável (PYKA et al., 2022). 

Nesse contexto surgem as biorrefinarias, estruturas industriais que realizam a 

conversão de matérias-primas renováveis, denominadas coletivamente de biomassas, em 

biocombustíveis e bioprodutos de elevado interesse industrial. 

Dentre os diversos produtos das biorrefinarias se destaca o biodiesel, um combustível 

renovável que pode ser utilizado em motores que comumente utilizam o diesel do petróleo. 

Diversos países, em especial o Brasil e países da união europeia, possuem políticas de incentivo 

ao uso do biodiesel, tanto como único combustível ou em misturas com o diesel do petróleo 

(TOPARE et al., 2021). 

No Brasil, desde 2004, existe o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB), que incentiva a produção e uso desse combustível. No ano seguinte foi aprovada a Lei 

n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que determina a quantidade de biodiesel que deveria ser 

adicionado ao diesel. Desde 2021, pela Resolução n° 16, de 06 de setembro de 2021, a adição 

de biodiesel ao diesel comercial foi fixada em 10%. (BRASIL, 2021b) 

A principal forma de produção do biodiesel é pela transesterificação de ácidos graxos 

a partir de um álcool primário e um catalisador (base ou ácido), gerando como produto principal 

o biodiesel e como coproduto o glicerol, onde é produzido 1 mol de glicerol para cada 3 mols 

de biodiesel (QUAH et al., 2019). 

O glicerol é um triol, líquido, estável, incolor e inodoro, muito utilizado na indústria 

farmacêutica e de alimentos. Sua produção geralmente é realizada através da saponificação de 

ácidos graxos, resultando em um glicerol com boa pureza e baixa presença de contaminantes 

(MINER; DALTON NN, 1953). 
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O glicerol produzido na síntese do biodiesel é considerado bruto ou residual, devido à 

elevada quantidade de contaminantes, principalmente o metanol, cinzas e catalisadores da 

reação (LEE et al., 2015). A presença dos contaminantes inviabiliza seu uso nas principais 

indústrias consumidoras, a farmacêutica e a de alimentos. A purificação do glicerol bruto é 

possível, no entanto resulta em um aumento de 500% no preço final, tornando-a inviável 

(ANITHA; KAMARUDIN; KOFLI, 2016).  

A alta disponibilidade de glicerol residual incentivou o estudo de alternativas a sua 

utilização, principalmente relacionada a seu uso como substrato para a fermentação e a 

produção de compostos de elevado valor agregado, como o ácido málico, o butanol, o etanol, o 

gás hidrogênio e o 1,3-propanodiol (MARU et al., 2013; COFRÉ et al., 2016; SARCHAMI; 

JOHNSON; REHMANN, 2016a; IYYAPPAN et al., 2018; JU et al., 2021). 

O 1,3-propanodiol (1,3-PDO) é um diol, líquido e incolor muito utilizado como 

monômero para a produção de polímero de elevado valor agregado, como o polipropileno 

tereftalato (PPT), um polímero empregado na produção de carpetes para a indústria 

automobilística (LIU et al., 2010). 

O 1,3-PDO é comumente obtido por método químico, utilizando como matéria-prima 

compostos provindos do craqueamento do petróleo, como a acroleína. Esse processo, além de 

ser não renovável, demanda elevada temperatura e pressão e catalisadores caros, o que resulta 

no alto preço de mercado do 1,3-PDO (SILVA et al., 2014). 

A produção bioquímica do 1,3-PDO através da fermentação do glicerol pode ser 

realizado por diversos gêneros de microrganismos, como Klebsiella, Citrobacter e Clostridium, 

que possuem diferenças nas vias metabólicas, nas eficiências e nos substratos necessários para 

a formação do 1,3-PDO (SILVA et al., 2014). 

Entre os microrganismos do gênero Clostridium, Clostridium pasteurianum e 

Clostridium butyricum podem biossintetizar o 1,3-PDO na presença ou ausência da vitamina 

B12 como cofator, respectivamente (HIMMI; BORIES; BARBIRATO, 1999). C. beijerinckii 

também pode produzir o 1,3-PDO, porém é muito menos estudado (GUNGORMUSLER; 

GONEN; AZBAR, 2010; WISCHRAL et al., 2016; FOKUM et al., 2021). 

Esse trabalho se insere nesse contexto, onde foram estudadas as melhores composições 

de meios de cultura para a produção do 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. Este microrganismo, 

isolado em nosso grupo de pesquisa, possui a vantagem de facilitar a purificação do produto de 

interesse, devido à formação de poucos subprodutos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo Geral 

Avaliar a produtividade de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21 pela otimização da 

composição do meio de cultivo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

Determinar os compostos, normalmente presentes em meios de cultura, com influência 

positiva sobre a produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. 

Estudar o efeito das concentrações dos compostos de influência positiva sobre a 

produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. 

Verificar a necessidade de suplementação com vitamina B12 para a produção de 1,3-

PDO por C. beijerinckii Br21. 

Aprimorar um meio de cultura que favoreça a produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii 

Br21 e otimizar a composição. 

Avaliar os íons FeIII e sulfato na produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1.  Biorrefinaria 

Nas últimas décadas o impacto ambiental associado ao uso de matérias primas não 

renováveis levou diversos países a incentivar a substituição de sua matriz energética. Matérias 

primas não renováveis possuem diversos problemas, o primeiro deles é que são finitas, que se 

tornarão escassas levando a um aumento de preço. O segundo é o fato de que elas aprisionam 

carbono, que é liberado em seu uso e leva ao aumento do efeito estufa. Além disso, a própria 

extração dessas matérias primas pode ter efeitos poluentes sobre o meio ambiente, como por 

exemplo os diversos acidentes relacionados a extração do petróleo. (KUMAR et al., 2020; 

TOPARE et al., 2021) 

Por outro lado, matérias primas renováveis não apresentam muito desses problemas. 

Como o próprio nome já diz elas são renováveis e podem ser repostas em pouco tempo. Um 

exemplo é a cana-de-açúcar utilizada na produção do etanol, que é colhida anualmente e 

replantada, de forma a sempre ser renovada (CLAROS GARCIA; VON SPERLING, 2017). O 

balanço de carbono pela utilização de matérias primas renováveis também é vantajoso. Na 

queima dos combustíveis renováveis ocorre a liberação do carbono, de forma similar aos 

combustíveis produzidos com matérias primas não renováveis, no entanto o ciclo de replantio 

garantirá a captura do carbono para o crescimento da planta, de forma a tornar o balanço de 

carbono favorável (CLAROS GARCIA; VON SPERLING, 2017). Porém, os processos de 

extração da matéria prima também podem ser poluentes, no entanto são muito menos 

prejudiciais se comparado aos processos de extração de matérias primas fósseis. (KUMAR et 

al., 2020) 

Neste contexto, surgem as biorrefinarias, uma combinação de processos que realizam 

o aproveitamento integral de matérias primas renováveis em combustíveis e compostos de 

interesse industrial. Além disso, as biorrefinarias podem também utilizar resíduos de outras 

indústrias como matéria prima, como por exemplo o bagaço de cana-de-açúcar utilizado na 

produção de etanol. (YOON et al., 2019; IGBOKWE et al., 2022) 

Os processos de conversão inseridos no context da biorrefinaria podem ser químicos, 

como na produção do biodiesel a partir de óleos e álcoois, ou bioquímico, como é realizado na 

produção do bioetanol (IGBOKWE et al., 2022).  
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3.2.  Biodiesel e o glicerol 

O biodiesel, ao lado do etanol, é o principal combustível renovável utilizado em larga 

escala. Este é produzido principalmente através da transesterificação de ácidos graxos animais 

ou vegetais, residuais ou não, e possui a capacidade de substituir o diesel proveniente do 

petróleo (BASHIR et al., 2022). 

O biodiesel pode ser obtido através de matéria prima de diferentes fontes, como ácidos 

graxos de plantas e de partes não comestíveis delas, ou mesmo de óleos alimentícios 

descartados ou extraídos de biomassa de algas (BASHIR et al., 2022). As diversas 

possibilidades de matérias primas tornam o biodiesel um combustível muito versátil e 

sustentável. 

Sua síntese é realizada principalmente através da transesterificação, processo onde 

ocorre a substituição de um radical do éster por outro radical proveniente de um álcool. Na 

reação da síntese do biodiesel ocorre a substituição do radial do triglicerídeo ligado ao oxigênio 

pelo radical ligado à hidroxila do álcool, como esse álcool é geralmente o metanol, ocorre a 

ligação do radical metil (QUAH et al., 2019). Essa reação pode ser observada na Figura 1 e 

segue a estequiometria de 1 mol de triglicerídeo e 3 mols de álcool gerando 3 mols de biodiesel 

e 1 mol de glicerol.  

 

Figura 1 - Reação de Síntese Biodiesel (Adaptado de QUAH et al., 2019) 

 

Após a síntese ocorre a extração do biodiesel e a recuperação do álcool utilizado na 

reação. Como pode ser observado na Figura 1 a síntese do biodiesel tem como principal 

coproduto o glicerol. 

O glicerol, também conhecido como glicerina, é um liquido incolor, inodoro, viscoso, 

não tóxico, estável e pertencente a função orgânica dos álcoois (MINER; DALTON NN, 1953). 
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Ele foi descoberto acidentalmente por K.W. Scheele em 1779, que o obteve através da adição 

de monóxido de chumbo em óleo de oliva. Seu interesse industrial ocorreu apenas em 1886, 

quando Alfred Nobel o utilizou para a produção da dinamite (MINER; DALTON NN, 1953). 

Seus principais usos são na indústria de alimentos e na indústria farmacêutica. Na 

indústria de alimentos, o glicerol é principalmente utilizado como estabilizante, antioxidante e 

emulsificante (WANG et al., 2001; ZABED et al., 2019). Enquanto na industrial farmacêutica 

é principalmente utilizado como excipiente, emoliente e umectante (AYOUB; ABDULLAH, 

2012). 

Por muitos anos o glicerol foi produzido através da saponificação de ácidos graxos e 

óleos, sendo obtido em sua forma bruta e posteriormente sendo purificado por destilação ou 

troca iônica (MINER; DALTON NN, 1953). Atualmente, a síntese do biodiesel é a maior fonte 

de glicerol, visto que é produzido 1 mol de glicerol para cada 3 mols de biodiesel, além disso 

esse método de síntese produz um glicerol mais barato, se comparado ao glicerol obtido pela 

saponificação (SILVA et al., 2014). (QUAH et al., 2019). No entanto, esse método gera um 

glicerol com elevada carga de contaminantes, sendo composta principalmente por: metanol, 

cinzas, catalisadores da reação e subprodutos da reação (LEE et al., 2015; QUAH et al., 2019). 

O glicerol provindo da síntese do biodiesel é chamado de glicerol bruto ou residual. 

A presença dos contaminantes torna o glicerol bruto inviável para uso nas indústrias 

alimentícias e farmacêutica, visto que elas demandam elevada pureza. Diversas técnicas de 

purificação podem ser aplicadas para a purificação do glicerol bruto, no entanto elas resultam 

em um aumento de aproximadamente 500% no preço final do glicerol, tornando 

economicamente inviável a purificação (ANITHA; KAMARUDIN; KOFLI, 2016). 

Devido a inacessibilidade do glicerol em seus principais mercados consumidores 

foram desenvolvidos outros usos, entre eles os clássicos, mas com menor demanda de pureza, 

como a produção de dinamite e detergentes (WANG et al., 2001; ZABED et al., 2019). Outro 

uso possível para o glicerol bruto foi sua utilização como substrato para o crescimento de 

microrganismos (GALLARDO; ALVES; RODRIGUES, 2014; SILVA et al., 2014; 

SZYMANOWSKA-POWAŁOWSKA, 2014; KUMAR et al., 2019). 

 

3.3.  Glicerol como substrato de processos fermentativos 

A utilização do glicerol como fonte de carbono para o crescimento de microrganismo 

é conhecida desde o século 19, no entanto não era economicamente viável devido ao elevado 

preço do glicerol (SILVA et al., 2014). 
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A elevada disponibilidade e o baixo preço do glicerol bruto tornaram seu uso como 

substrato economicamente viável e surgiram diversas pesquisas para a produção de compostos 

com elevado valor agregado. 

A Tabela 1 apresenta diversos usos do glicerol bruto como substrato na obtenção de 

compostos com elevado valor agregado. 

 

Tabela 1 – Compostos de elevado valor agregado obtidos através da fermentação do glicerol. 

Microrganismo Produto Referência 

Aspergillus niger PJR1 Ácido málico 
(IYYAPPAN et al., 

2018) 

Zygosaccharomyces rouxii MTCC Ácido málico 

(SELVAKUMARI; 

JAYAMUTHUNAGAI; 

BHARATHIRAJA, 

2021) 

Bacillus licheniformis WX-02 Ácido poliglutâmico (PGA) (LI et al., 2021) 

Propionibacterium acidipropionici DSMZ4900 Ácido propionico 
(CAVERO-OLGUIN et 

al., 2021) 

C. pasteurianum DSM 525 Butanol 

(SARCHAMI; 

JOHNSON; 

REHMANN, 2016b) 

Escherichia coli MG1655 Etanol (COFRÉ et al., 2016) 

Klebsiella variicola TB-83D Etanol (SETA et al., 2018) 

E. coli BW25113 Gás hidrogênio 

(TRCHOUNIAN; 

POLADYAN; 

TRCHOUNIAN, 2016) 

Klebsiella sp. HE1 Gás hidrogênio (WU et al., 2011) 

Thermotoga maritima DSM 3109 Gás hidrogênio (MARU et al., 2013) 

Monascus ruber CCT 3802 Pigmento vermelho 
(MEINICKE et al., 

2012) 

Klebsiella pneumoniae ATCC 8724 1,3-PDO (YANG et al., 2018b) 

Lactobacillus reuteri JH83 1,3-PDO (JU et al., 2021) 

Pseudomonas aeruginosa RS6 Ramnolipídeos 
(BASKARAN et al., 

2021) 

 

Como pode ser observado na Tabela 1 vários produtos de maior valor agregado podem 

ser obtidos através da fermentação do glicerol, além disso o mesmo produto pode ser obtido 

por microrganismo diferentes, mostrando a ampla versatilidade do substrato. 

Dentre os produtos obtidos temos ácidos como o ácido málico e ácido propionico 

(IYYAPPAN et al., 2018; CAVERO-OLGUIN et al., 2021; SELVAKUMARI; 

JAYAMUTHUNAGAI; BHARATHIRAJA, 2021) , solventes como o butanol e o etanol 

(COFRÉ et al., 2016; SARCHAMI; JOHNSON; REHMANN, 2016b; SETA et al., 2018), 

precursores de polímeros como o ácido poliglutâmico (PGA) e 1,3-PDO (YANG et al., 2018b; 

JU et al., 2021; LI et al., 2021), e outros compostos de interesse como o gás hidrogênio, 
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pigmento vermelho e ramnolipídeos(WU et al., 2011; MEINICKE et al., 2012; MARU et al., 

2013; TRCHOUNIAN; POLADYAN; TRCHOUNIAN, 2016; BASKARAN et al., 2021). 

 

3.3.1. 1,3-Propanodiol 

Dentre os compostos obtidos através da fermentação do glicerol um de grande 

interesse industrial é o 1,3-propanodiol (1,3-PDO). O 1,3-propanodiol, também conhecido 

como trimetileno glicol ou polipropileno glicol é um diol, líquido, incolor e inodoro. Seus 

principais usos são na indústria de cosméticos, lubrificantes, têxtil e na indústria de polímeros 

(BIEBL et al., 1999; SILVA et al., 2014) 

O mercado global do 1,3-PDO cresceu devido ao seu uso como monômero em 

polímeros com elevado interesse industrial, sendo o principal deles o polímero de polipropileno 

tereftalato (PPT), que apresenta melhores características físico e químicas se comparado ao 

polímero de polietileno tereftalato (PET) e ao polímero de polibutileno tereftalato (PBT) 

(WISCHRAL et al., 2016). As vantagens do PPT frente ao PET residem na sua maior resistência 

mecânica, maior facilidade de coloração e resistência à descoloração e também suas boas 

propriedades elásticas. Seus principais usos são na indústria automobilista na produção de 

carpetes e na indústria de têxtil na produção de tecidos para baixas temperaturas (SILVA et al., 

2014). 

Devido ao interesse industrial foram desenvolvidas rotas de síntese do 1,3-PDO, no 

entanto essas rotas demandam substratos provindos do craqueamento do petróleo, elevadas 

temperaturas e pressão e a presença de catalisadores, o que torna o 1,3-PDO um produto não 

renovável e com preço elevado (SILVA et al., 2014). 

Além da síntese química estão sendo estudadas técnicas de síntese do 1,3-PDO por via 

biológica, ocorrendo principalmente através da fermentação do glicerol. Essa técnica de síntese 

utiliza um substrato renovável, além de demandar menores temperaturas e pressão (SILVA et 

al., 2014). 

 

3.4. Microrganismos produtores de 1,3-propanodiol 

A síntese bioquímica do 1,3-PDO ocorre através do consumo do glicerol por vias 

metabólicas redutivas de microrganismos, onde o glicerol é inicialmente desidratado e 

convertido a 3-hidroxipropionaldeído. Após essa etapa o 3-hidroxipropionaldeido é convertido 

à 1,3-PDO em um processo que consome um equivalente redutor, onde o NADH é oxidado a 
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NAD+. Ambas as etapas são catalisadas por enzimas, onde a glicerol desidratase realiza a 

primeira e a 1,3-PDO desidrogenase realiza a segunda etapa (WISCHRAL et al., 2016). 

A produção bioquímica do 1,3-PDO pode ser realizada por diversos gêneros de 

microrganismo, que realizam a conversão do glicerol de forma similar ao descrito acima. A 

Tabela 2 mostra os diversos microrganismos que realizam essa conversão. 

 

Tabela 2 - Microrganismos produtores de 1,3-PDO a partir do glicerol 

Microrganismo Referencia 

Acinetobacter baylyi ADP1 MANGAYIL et al., 2019 

Citrobacter freundii DSM 15979 CASALI et al., 2012 

Clostridium acetobutylicum ATCC 824 YANG et al., 2018a 

C. beijerinckii DSM 791 WISCHRAL et al., 2016 

C. butyricum MANGAYIL et al., 2019 

C. butyricum JKT37 TEE et al., 2017a 

C. butyricum stain L4 GUPTA et al., 2022 

C. pasteurianum DSM525 MOON et al., 2011 

C. pasteurianum MTCC 116 (ATCC 6013) KHANNA et al., 2012 

E. coli JM109 YANG et al., 2018a 

K. pneumoniae DSM2026 YANG et al., 2018a 

K. pneumoniae GLC29 
DA SILVA; DE LIMA; 

CONTIERO, 2015 

K. pneumoniae J2B KUMAR et al., 2016 

K. pneumoniae L17 KONG et al., 2021 

Klebsiella sp. HE-2 WONG et al., 2011 

Lactobacillus brevis NIE9.3.3 ALPHY et al., 2021 

L. reuteri DSM 20016 SINGH; AINALA; PARK, 2021 

L. reuteri JH83 JU et al., 2021 

Pantoea agglomerans DSM 30077 CASALI et al., 2012 

Shimwellia blattae ATCC 33430 RODRIGUEZ et al., 2016 

  

Como pode ser observado na Tabela 2 existe uma enorme variedade nos 

microrganismos que realizam a produção do 1,3-PDO, no entanto o único substrato que 

naturalmente leva a produção desse composto é o glicerol. 

Microrganismos que realizam a produção do 1,3-PDO através de outros substratos são 

resultado de modificações genéticas, um exemplo desses microrganismos é a bactéria E. coli 

modificada utilizada pelas empresas DuPont Tate & Lyle Bio Products (SILVA et al., 2014). 

Esse microrganismo é responsável pelo único processo industrial já implementado para a 

produção bioquímica do 1,3-PDO em larga escala. O microrganismo foi modificado para 

permitir a conversão da glicose em glicerol, que posteriormente é convertido em 1,3-PDO. Esse 

microrganismo tem elevada produção de 1,3-PDO, 120 g L-1, o que torna o processo viável, 
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além disso o uso da glicose como substrato permite a formação de mais equivalentes redutores, 

ATP e NADH, do que a fermentação do glicerol, permitindo maior crescimento do 

microrganismo e maior disponibilidade de energia para outras funções metabólicas (SILVA et 

al., 2014). 

 

3.4.1. Clostridium spp. 

O gênero Clostridium é constituído por bactérias gram-positivas, anaeróbias estritas e 

formadoras de endósporo (DOYLE et al., 2015). Esse gênero é muito conhecido por ser 

contaminante recorrente em alimentos, principalmente queijos. A formação dos endósporos 

garante elevada resistência as técnicas comumente empregadas na descontaminação de 

alimentos (SILVETTI; MORANDI; BRASCA, 2018). 

Algumas espécies desse gênero são conhecidas por serem patogênicas, como o 

Clostridium tetani, causador do tétano, e o Clostridium botulinum, causador do botulismo 

(GARRIGUES et al., 2021). Porém, algumas espécies são não patogênicas e apresentam grande 

interesse industrial, devido a seu uso como agente do processo fermentativo. 

O principal uso industrial do gênero Clostridium é na fermentação ABE, um processo 

que leva a produção de três solventes muito utilizados, acetona, butanol e etanol. Esse processo 

é caracterizado pela produção de ácidos pelo microrganismo, que quando reassimilados levam 

a produção dos solventes (PATAKOVA et al., 2018). Além dos produtos obtidos pela 

fermentação ABE, outros compostos de interesse industrial são produzidos por esse gênero, 

entre eles, ácido butírico, gás hidrogênio e o 1,3-PDO. 

A produção do 1,3-PDO por bactérias do gênero Clostridium é conhecida desde o 

século 19, no entanto, devido ao elevado preço do glicerol esse processo nunca foi 

economicamente viável (SILVA et al., 2014). A queda no preço devido ao acúmulo do glicerol 

bruto do biodiesel tornou esse processo interessante e novos estudos começaram a ser 

desenvolvidos nessa área (JOHNSON; REHMANN, 2016; APIWATANAPIWAT et al., 2018; 

LENG et al., 2019). 

Dentre as espécies de Clostridium duas são amplamente estudadas, C. pasteurianum e 

C. butyricum. A espécie C. pasteurianum é a mais estudada, sendo  capaz de produzir, além do 

1,3-PDO o butanol a partir do glicerol, no entanto este demanda a vitamina B12, como cofator 

da enzima glicerol desidratase, para realizar a formação do 1,3-PDO, o que torna o processo 

mais custoso (SARCHAMI; JOHNSON; REHMANN, 2016a). 
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A espécie C. butyricum possui a capacidade de  formar o 1,3-PDO sem requerimento 

externo de vitamina B12, uma vantagem em relação as outras espécies de Clostridium, o que 

tem levado essa espécie a ser muito estudada (HIMMI; BORIES; BARBIRATO, 1999). 

Uma espécie menos estudada, mas com potencial na produção de diversos produtos é 

C. beijerinckii. Essa espécie possui a capacidade de realizar a produção de gás hidrogênio e 

ácido butírico (SKONIECZNY; YARGEAU, 2009; NASR et al., 2017; GIRALDELI; 

FONSECA; REGINATTO, 2019), os solventes da fermentação ABE (PATAKOVA et al., 

2018) e também o 1,3-PDO (WISCHRAL et al., 2016). 

 

3.4.1.1. Via metabólica 

O metabolismo central de carboidratos clássico de C. beijerinckii é realizado em duas 

fases, uma acidogênica e outra solventogênica, como mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Metabolismo de carboidratos clássico realizado por Clostridium (Adaptado de YOO; 

NGUYEN; SOUCAILLE, 2020) 

 

 

Na primeira fase, a acidogênica, o microrganismo consome o substrato e forma os 

ácidos acético e butírico. O acúmulo dos ácidos orgânicos resulta em uma queda no pH que, se 

não controlada, converte os ácidos nas suas formas não dissociadas que levam a um 

desequilíbrio de equivalentes redutores e ao fim do crescimento (FONSECA; SCHMIDELL; 

REGINATTO, 2019). A adição de tampões no meio de cultura, como o tampão fosfato formado 
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pela adição do K2HPO4, ou a utilização de fermentadores com controle de pH, pode retardar o 

efeito inibitório causado pelo acúmulo dos ácidos (YOO; NGUYEN; SOUCAILLE, 2020). 

Após a etapa de acidogênese, em espécies como C. beijerinckii, normalmente 

solventogênicas, ou seja com a capacidade de formar os solventes ABE, ocorre a reassimilação 

dos ácidos que são convertidos em solventes, principalmente o butanol (YOO; NGUYEN; 

SOUCAILLE, 2020). 

A solventogênese é uma etapa que não é observada em todos os Clostridium, devido 

ao fato da elevada demanda de energia. Algumas espécies consideradas solventogênicas, tais 

como o C. acetobutylicum e o C. beijerinckii, perdem a capacidade de reabsorção dos ácidos 

orgânicos, ou seja, são incapazes de migrar da fase acidogênica para a fase solventogênica, o 

que resulta na privação ou, na insignificante, formação de solventes (MADDOX et al., 2000; 

ZHANG et al., 2017). Em cepas de C. acetobutylicum esse fenômeno está relacionado à perda 

de seu plasmídeo pSOL, por este conter genes envolvidos na síntese das principais enzimas da 

solventogênese(WANG et al., 2011a, 2011b). Em C. beijerinckii, espécie que não possui 

plasmídeos associados a solventogênese, a perda da capacidade de produzir solventes tem sido 

atribuída, principalmente, à ausência da atividade das enzimas, acetilCoA-acetiltransferase, 

acetoacetato descarboxilase e butirato quinase (TUMMALA; WELKER; PAPOUTSAKIS, 

2003; WANG et al., 2011a, 2011b). 

Além disso, em fermentações utilizando glicerol como substrato, a solventogênese é 

menos comum, devido ao fato de o glicerol ser um substrato mais reduzido, se comparado a 

glicose, o que resulta em menor fornecimento de energia, na forma de equivalente redutores. 

Ainda assim, microrganismos como o C. pasteurianum DSM 525 (SARCHAMI; JOHNSON; 

REHMANN, 2016b) conseguem realizar a produção do butanol, provavelmente devido a menor 

demanda de energia pelo microrganismo. 

A via metabólica do glicerol realizada por C. beijerinckii é dividida em duas vias, uma 

oxidativa e outra redutiva, ambas podem ser observadas na Figura 3 e serão discutidas a seguir. 
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Figura 3 - Via metabólica do glicerol em C. beijerinckii (Adaptado de GALLARDO; ALVES; 

RODRIGUES, 2014; WISCHRAL et al., 2016; LENG et al., 2019) 

 

 

Onde, GDHT: glicerol desidratase; PDDH: 1,3-PDO desidrogenase; GDH: glicerol desidrogenase; 

DHAK: dihidroxiacetona quinase; TPI: triose fosfato isomerase; GPDAH: gliceraldeido-3-fosfato desidrogenase; 

PYK: piruvato quinase; LDH: lactato desidrogenase; PDH: piruvato ferredoxina oxidorredutase; ALDH: 

acetaldeído desidrogenase; ADHE: etanol desidrogenase; PTA: fosfato acetil transferase; ACK: acetato quinase; 

ACAT: tiolase; CoAT: CoA transferase; HBCH: β-hidroxibutiril-CoA desidrogenase; ECH: crotonase ; BCD: 

butiril-CoA desidrogenase; PTB: fosfato butiril transferase; BUK: butiril quinase; ADC: acetoacetato 

descarboxilase. 
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3.4.1.1.1. Via oxidativa 

A via oxidativa do glicerol pode ser observada na Figura 3 e é composta pela conversão 

do glicerol à dihidroxiacetona e todos os processos posteriores a essa etapa. Essa via é a 

principal responsável pelo fornecimento de energia, na forma de equivalentes redutores e ATP, 

o que também a associa ao crescimento do microrganismo, visto que é a fonte de energia para 

esse processo. 

A primeira etapa, como dita anteriormente, é a conversão do glicerol à 

dihidroxiacetona pela enzima glicerol desidrogenase, nesse processo também ocorre a redução 

de uma molécula de NAD+ para NADH. Após essa etapa ocorre a fosforilação da 

dihidroxiacetona pela enzima dihidroxiacetona quinase, formando dihidroxiacetona fosfato, 

com o custo de um ATP (GALLARDO; ALVES; RODRIGUES, 2014; WISCHRAL et al., 

2016; LENG et al., 2019). 

A formação da dihidroxiacetona fosfato marca o direcionamento dos produtos para 

processos metabólicos associados a via glicolítica, onde o dihidroxiacetona fosfato é convertido 

à gliceraldeído-3-fosfato pela enzima triose fosfato, seguido da conversão para 

fosfoenolpiruvato pela enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase e finalizado pela sua 

conversão em piruvato pela enzima piruvato quinase. A conversão da dihidroxiacetona até a 

formação do piruvato resulta em uma molécula de ATP e duas de NADH (GALLARDO; 

ALVES; RODRIGUES, 2014; WISCHRAL et al., 2016; LENG et al., 2019). 

Após essa etapa se inicia a produção dos compostos de maior interesse industrial, o 

primeiro deles é o gás hidrogênio. A conversão do piruvato em acetil-CoA é realizado em 

associação com a enzima piruvato ferredoxina oxiredutase, essa conversão possui em um 

mecanismo complexo associado ao íon ferro, onde um NAD+ é reduzido a NADH e em 

conjunto é liberado uma molécula de H2. Esse processo possui grande interesse industrial e é 

observado em várias cepas de Clostridium, como por exemplo C. beijerinckii DSM791 

(TRCHOUNIAN et al., 2017), C. beijerinckii Br21 ((GIRALDELI; FONSECA; REGINATTO, 

2019) e C. beijerinckii F-6 (WU et al., 2019). 

O acetil-CoA leva a produção dos outros compostos partindo desse intermediário. O 

acetil-CoA pode ser convertido a acetaldeído pela enzima acetaldeído desidrogenase, nesse 

processo ocorre a oxidação de um NADH para NAD+. Após a formação desse composto a 

enzima etanol desidrogenase pode realizar a oxidação de outro NADH para NAD+ e realizar a 

conversão do acetaldeído para etanol, o segundo produto de interesse industrial. Esse composto 
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foi observado como produto da fermentação de palha hidrolisada por C. beijerinckii DSM 6422 

(BELLIDO et al., 2014b). 

Outra possibilidade metabólica é a conversão do acetil-CoA à acetilfosfato pela 

enzima fosfato acetil transferase, onde ocorre a substituição do CoA por fosfato. Após essa 

etapa a enzima acetato quinase realiza a desfosforilação do acetilfosfato em acetato, com a 

conversão de um ADP para ATP. O íon acetato formado é excretado da célula e forma o ácido 

acético, outro produto de interesse industrial e um dos ácidos formados na etapa de acidogênese 

do metabolismo (GALLARDO; ALVES; RODRIGUES, 2014; WISCHRAL et al., 2016; 

LENG et al., 2019). 

Por fim, duas moléculas de acetil-CoA também podem ser condensadas a acetoacetil-

CoA pela enzima tiolase, que realiza a ligação entre os dois acetil-CoA e libera uma CoA. Em 

seguida o acetoacetil-CoA é convertido a β-hidroxibutiril-CoA pela enzima β-hidroxibutiril-

CoA desidrogenase, um processo que realiza a oxidação do NADH em NAD+. Outras etapas se 

seguem com a conversão do β-hidroxibutiril-CoA em Crotonil-CoA, que depois é convertido 

em butiril-CoA, que é transformado em butirilfosfato, pelas enzimas crotonase, buritil-CoA 

desidrogenase e fosfato butiril transferase, respectivamente. Por fim a enzima butiril quinase 

realiza a conversão do butirilfosfato em butirato com a conversão de um ADP em ATP. O íon 

butirato formado é excretado da célula e é forma o ácido butírico, outro produto de interesse 

industrial formado na etapa de acidogênese do metabolismo. Esse composto é o principal 

produto do metabolismo de carboidratos por C. beijerinckii Br21 (FONSECA; 

GUAZZARONI; REGINATTO, 2016). 

A produção dos ácidos é a etapa final da fase acidogênica e logarítmica de crescimento. 

Após essa fase e o acúmulo dos ácidos não dissociados no meio é iniciada, em algumas cepas, 

a solventogênese. Essa parte do metabolismo é iniciado por enzimas CoA transferase que 

realizam a reassimilação dos ácidos concomitante com a conversão do acetoacetil-CoA em 

Acetoacetato. Para o ácido acético a enzima responsável é a acetoacetil-CoA:acetato:CoA 

transferase, em que o ácido é convertido em acetil-CoA que pode seguir o metabolismo, levando 

a produção dos compostos indicados anteriormente. 

A reassimilação dos ácidos ocorre em conjunto com a produção de acetoacetato, essa 

molécula pode ser convertida à acetona pela enzima acetoacetato descaboxilase. Segundo 

Hartmanis et al., (1984) a descarboxilação, catalisada pela acetoacetato descarboxilase, é 

praticamente irreversível, ou seja, a reação possui uma elevada constante de equilíbrio (4 × 104 

a 25°C). Desta forma, esta reação seria responsável por fornecer a energia livre necessária às 

reações subsequentes, ou seja, de absorção do ácido acético e do ácido butírico, catalisadas pela 
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acetoacetil-CoA acetotransferase e butiriltransferase, respectivamente. Portanto, sem a 

descarboxilação enzimática do acetoacetato em acetona, a absorção de acetato e butirato, 

precursores do butanol, não ocorre e esses ácidos se acumulam no meio. (THAUER; 

JUNGERMANN; DECKER, 1977; HARTMANIS; KLASON; GATENBECK, 1984). 

Para o ácido butírico a enzima responsável é a acetoacetil-CoA:butirato:CoA 

transferase, em que o ácido é convertido em butiril-CoA que pode seguir o metabolismo, 

levando a produção do solvente característico, o butanol. Entretanto a cepa C. beijerinckii Br21 

não apresenta em seu genoma a gene responsável pela formação da enzima acetoacetato 

descarboxilase e, portanto, os ácidos orgânicos não são reabsorvidos, permanecendo no meio 

de cultura, 

 

3.4.1.1.2. Via redutiva 

A via redutiva de assimilação do glicerol possui a função de auxiliar o microrganismo 

no equilíbrio redox intracelular e tem como produto final o 1,3-PDO, um composto de elevado 

interesse industrial. A via redutiva pode ser observada na Figura 4.  

 

Figura 4 - Via metabólica redutiva do glicerol em C. beijerinckii (Adaptado de GALLARDO; ALVES; 

RODRIGUES, 2014; WISCHRAL et al., 2016; LENG et al., 2019) 

 

A via redutiva é iniciada pela desidratação do glicerol pela enzima glicerol desidratase, 

formando o 3-hidroxipropionaldeido. A enzima dessa etapa é conhecida pelo seu uso da 

vitamina B12 como cofator, de forma a tornar necessário a adição dessa vitamina nos meios de 

cultura, sua adição pode ser realizada através da enzima isolada ou mesmo através do uso de 

fontes complexas que contenham a vitamina, como o extrato de levedura. É conhecido também 

que outra espécie de Clostridium, o C. butyricum possui uma glicerol desidratase independente 

de vitamina B12, despertando o seu interesse, devido ao elevado preço da vitamina 

(RAYNAUD et al., 2003). 
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Em seguida o 3-hidroxipropionaldeído é utilizado pela enzima 1,3-PDO desidrogenase 

para a produção do 1,3-PDO em conjunto com a oxidação de um NADH em NAD+. Essa etapa, 

além de resultar na formação de 1,3-PDO também auxilia no balanço redox do microrganismo, 

pela integração dos metabolismos oxidativo e redutivo (BIEBL et al., 1999). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura 5 mostra o fluxograma das etapas experimentais deste trabalho, partindo do 

estudo com diferentes meios de cultura, seguido da análise PLS e do teste de compostos com 

influência na produção de 1,3-PDO. Com os resultados obtidos para FeSO4·7H2O e extrato de 

levedura foi realizado os ensaios com meio modificado e DCCR, que levou ao ensaio no ponto 

ótimo. Além disso com os resultados obtidos para o FeSO4·7H2O levaram à realização dos 

ensaios para investigação dos íons Fe3+ e SO4
2- , sendo realizados os ensaios com FeCl3·6H2O 

e K2SO4. 

 

Figura 5 - Fluxograma de realização dos ensaios deste trabalho 
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4.1. Microrganismo 

O microrganismo utilizado foi C. beijerinckii Br21 isolado no Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental e Energias Renováveis (LABIORE/FFCLRP-USP) partindo de 

uma cultura mista de microrganismo coletada de um sistema de tratamento de vinhaça de 

uma usina da região de Ribeirão Preto – SP. O microrganismo tem seu genoma 

sequenciado e depositado no banco de dados DDBJ/ENA/GenBank com número de 

acessos MWMH0000000 (FONSECA et al., 2019). 

 

4.2. Meios de cultura 

Para a realização desse trabalho foi utilizado diversas composições de meios de 

cultura que são descritas posteriormente Tabela 3 (item 4.5.1). Para o preparo dos meios 

de cultura os compostos presentes eram pesados em balança analítica e era diluídos com 

água deionizada, seu pH então era corrigido para pH 7,5 com NaOH 1 mol L-1 ou HCl 1 

mol L-1. O meio era então aliquotado adicionando 50 mL de meio em frasco de penicilina 

de 100 mL, seguido pelo processo de remoção do gás oxigênio (O2) através da remoção 

de bolhas com o auxílio de lavadora ultrassónica por 5 minutos, após esse período é 

borbulhado gás nitrogênio (N2) por 5 minutos e então o frasco era selado. Os frascos 

contendo o meio de cultura eram então autoclavados à 121 ºC e 1 atm por 20 minutos 

para a esterilização. 

 

4.3. Preparo do Inóculo 

4.3.1. Ativação 

A ativação do microrganismo foi realizada com o intuito de permitir a 

recuperação das células mantidas em frezzer -80ºC. Para essa etapa é utilizado o meio 

RCM (meio clostridial reforçado, do inglês Reinforced Clostridium Medium), da Sigma-

Aldrich®. Para a realização da ativação é adicionado 5 mL de meio RCM em frasco 

Hungate de 15 mL, que passa pelo processo de anaerobiose e então é esterilizado. 

A cepa mantida em estoque a -80ºC em meio RCM com 30% de glicerol é então 

removida do freezer e mantida em gelo para descongelar. Após descongelada é 

adicionado 1 mL do inóculo no tubo Hungate contendo meio RCM, que em seguida é 

mantido a 37ºC por 18 horas para a reativação do microrganismo. 
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4.3.2. Pré-inóculo 

O pré-inóculo é realizado com o intuito de adaptar o microrganismo ao meio de 

cultura que será realizado no ensaio. Adicionou-se 5 mL do conteúdo do frasco utilizado 

para a ativação em frasco de penicilina contendo meio de cultura semelhante ao do ensaio, 

além disso esse frasco recebe a fonte de carbono e tem seu pH corrigido para 7,0. Esse 

frasco com o inóculo foi então mantido a 37ºC e 150 rpm de agitação por tempo suficiente 

para que o microrganismo se adapte ao meio de cultura e entre em fase logarítmica de 

crescimento, normalmente 24 horas após a inoculação. 

 

4.3.3. Inóculo 

O ensaio foi realizado utilizando como inóculo o microrganismo adaptado ao 

meio de cultura na etapa do pré-inóculo, adicionando a fonte de carbono e corrigindo o 

pH do meio para 7,0. Após essa etapa é adicionando inóculo suficiente ao meio de cultura 

para que a densidade óptica em 600 nm (DO) aumente em 0,1. Essa etapa é realizada com 

o intuito de se normalizar a concentração inicial de células no ensaio. 

Os frascos foram mantidos a 37ºC e 150 rpm de agitação por tempo suficiente 

para que ocorra o final do processo fermentativo. 

 

4.4. Ensaios fermentativos 

Os ensaios fermentativos foram realizados como descritos no item 4.3, com 

modo de operação em batelada e em triplicata. Alíquotas de 2 mL foram retiradas a cada 

24 horas e foram utilizadas para a medição da DO, pH e substratos e produtos da reação. 

Além disso esses ensaios foram realizados utilizando 390 mmol L-1 (35,9 g L-1) 

de glicerol como fonte de carbono e pH inicial 7,0. Diferenças específicas de cada ensaio 

serão abordadas posteriormente. 

 

4.4.1 Acompanhamento da fermentação 

Os ensaios de fermentação foram acompanhados pela medida periódica da 

concentração celular, concentração de substrato e produtos, e pH. 

 

4.4.1.1 Quantificação celular e pH 
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A quantificação da concentração de células foi realizada utilizado 

espectrofotômetro UV/Vis (BEL Engineering – UV – M51) para medida de densidade 

ótica (DO) em 600 nm. Esses valores de DO foram utilizados para a obter a concentração 

de massa celular seca através da Equação 1, obtido anteriormente em nosso grupo de 

pesquisa, onde x se refere a concentração de massa celular seca e y a densidade ótica 

medida. 

 

Equação 1 – Conversão de densidade ótica em concentração de massa celular seca 

𝑦 = 0,0024𝑥 

 

A medição do pH foi realizada utilizando medidor de pH (MS TECNOPON 

Instrumentação - mPA-210) devidamente calibrado com tampão 4, 7 e 10. 

 

4.4.1.2 Quantificação do substrato e produtos de fermentação 

 

A quantificação de metabólitos e substrato foi realizada pela técnica de 

cromatografia gasosa utilizando equipamento GC-2014 da Shimadzu utilizando detector 

de ionização por chama (do inglês flame ionization detector, FID). O método utilizado 

para a análise é baseado no método descrito por (EGOBURO et al., 2017). Para a análise 

é realizado o preparo da amostra adicionando 250 µL de amostra e 750 µL de etanol em 

tubo eppendorf, após isso a mistura é agitada em agitador vortex por 1 minuto, em seguida 

é centrifugada a 9000 rpm por 4 minutos e por fim é filtrada com filtro 0,22 µm e 

transferida para o vial de análise.  

A análise foi realizada utilizando coluna capilar polimérica Stabilwax®-DA (30 

metros, 0,25 µm de filme ligado e 0,25 mm de diâmetro) e o método utiliza gradiente de 

temperatura, sendo iniciada na temperatura de 185 °C por 3 minutos, seguido de um 

aquecimento a uma taxa de 40 °C min-1 até alcançar 220 °C, que é mantido por mais 1 

minuto. 

O gás de arraste é o N2, utilizado a um fluxo de 2,5 mL min-1 com método de 

velocidade linear. A injeção é realizada por sistema de injeção automática Shimadzu 

AOC-20i que injeta 2 µL de amostra, o injetor é mantido a 300 °C e realiza um split de 

30:1. Por fim o detector de ionização por chama (FID) é mantida a 290 °C. 
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A Figura 6 apresenta o cromatograma típico obtido pelo método utilizado, nele 

é possível observar os picos referentes ao ácido butírico, 1,3-PDO e Glicerol, 

respectivamente. 

Figura 6 - Cromatograma típico obtido pelo método de quantificação por cromatografia gasosa 

 

 

4.4.2. Parâmetros cinéticos da fermentação  

 

A análise dos resultados da fermentação foi realizada pela determinação do fator 

de conversão de substrato em produto (YP/S) através da Equação 2.  

 

Equação 2 - Equação para determinação da taxa de conversão de substrato em produto (YP/S). 

𝑌(𝑃/𝑆) =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜 (𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐿−1)

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜 (𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐿−1)
 

 

Também foi determinado a eficiência da conversão de substrato em produto 

através da Equação 3. 

 

Equação 3 – Cálculo da eficiência de conversão de substrato em produto. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  
𝑌𝑃/𝑆

𝑌𝑃/𝑆  𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
 𝑥 100 
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Para o cálculo da eficiência é necessário o valor do rendimento máximo teórico 

de produção de 1,3-PDO (YP/S teórico), que é dado razão entre os coeficientes molares da 

Equação 4 (BIEBL et al., 1992). Esta indica que o rendimento máximo da produção de 

1,3-PDO tendo como coprodutos ácido butírico, ácido acético, gás carbônico e gás 

hidrogênio, é 0,6 mol de 1,3-PDO mol-1 de glicerol. 

 

Equação 4 - Reação de formação de 1,3-PDO com os principais produtos 

10 C3H8O3 → 2 CH3COOH + C4H8O2 + 6 C3H8O2 + 4 CO2 + 4 H2 + 4 H2O 

 

Além disso foi realizado o cálculo para determinar a produtividade da produção 

de 1,3-PDO através da Equação 5. 

 

Equação 5 - Cálculo da produtividade da produção de 1,3-PDO 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐿−1ℎ−1) =  
∆𝑃

∆𝑡
 

Em que Δt é o intervalo de tempo da fermentação e ΔP se refere à variação na 

concentração do produto no intervalo de tempo da fermentação. 

 

4.5. Otimização do meio de cultura 

A modificação do meio WIS e a sua otimização para a produção de 1,3-PDO por 

C. beijerinckii Br21 se deu em diferentes etapas. Primeiramente, foi verificado quais os 

compostos com maior influência positiva sobre a produção de 1,3-PDO encontrado em 

diferentes composições de meios de cultura. Em seguida, foi feita a modificação do meio 

WIS e a otimização da sua composição. Por fim, foi estudado o efeito dos íons presentes 

nos compostos de maior influência para identificar qual efetivamente atua positivamente 

sobre a formação de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. 

 

4.5.1. Ensaios com diferentes meios de cultura 

Na primeira fase do trabalho foi realizado o ensaio com diferentes composições 

de meios de cultura descritas na literatura para o cultivo de Clostridium e obtenção de 

1,3-PDO apresentados na Tabela 3. Os meios foram preparados como descrito no item 

4.2. Foram retiradas alíquotas no início e após 72 horas de fermentação. 
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Tabela 3 - Composição dos meios de cultura estudados 

 CH RCM mod TH BL TYA WIS ANS CGM P2 

K2HPO4 (g.L-1)  5 1.5 0.5  5 3 0.75 0.5 

Extrato de levedura (g.L-1) 1 0.5 0.5 1 2 0.5 5 5 1 

MgSO4·7H2O (g.L-1) 0.1  0.492 0.2 0.3   0.7 0.4 

KH2PO4 (g.L-1) 1  1.5 0.5 0.5   0.75 0.5 

FeSO4·7H2O (g.L-1) 0.045  0.02 0.01 0.01   0.01 0.01 

CaCl2·H2O (g.L-1)    0.02      

(NH4)2SO4 (g.L-1)    5   1 2  

Cisteína (g.L-1)  0.5 0.5 0.3     0.5 

Acetato de Sódio (g.L-1)  0.005  1  0.005    

NaCl (g.L-1) 1 3      1  

Extrato de carne (g.L-1)  10        

Peptona (g.L-1)  10     10   

MnSO4·H2O (g.L-1)   0.015     0.01 0.01 

Ágar (g.L-1)  0.5        

Resazurina (1,0 g.L-1) (mL) 1   1      

Ácido Aminobenzóico (g.L-1)   0.002      0.000001 

Tiamina (g.L-1)   0.002       

Biotina (g.L-1)   0.0004      0.00008 

Na2HPO4 (g.L-1) 5         

Triptona (g.L-1)     6     

Acetato de Amônio (g.L-1)     3     

MgCl2·6H2O (g.L-1)       0.2   

Na2CO3·6H2O (g.L-1)       1   

L-Asparagina (g.L-1)       2   

CH (CHEN et al., 2005); RCM mod (WISCHRAL et al., 2016); TH (TRCHOUNIAN et al., 2017); BL 

(BIEBL, 2001); TYA (SEDLAR et al., 2020); WIS (WISCHRAL et al., 2016); ANS (AL-SHORGANI et al., 2016); 

CGM (WIESENBORN; RUDOLPH; PAPOUTSAKIS’, 1988); P2 (BELLIDO et al., 2014b) 

 

4.5.1.1. Regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) 

Para determinar os compostos com maior influência sobre a produção de 1,3-

PDO por C. beijerinckii Br21 foi realizada uma análise da regressão por mínimos 

quadrados parciais (do inglês partial least square regression, PLS), utilizando o software 

Chemoface (NUNES et al., 2012).  
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O PLS é um método de regressão baseado na Análise dos componentes 

principais (PLS, do inglês principal component analysis), um método que manipula a 

matriz de dados com o intuito de representar uma variável estudada em função de outras 

variáveis. Nesse método é construído um novo sistema de eixos para representar as 

amostras e permitir a visualização do sistema em poucas dimensões. (FERREIRA et al., 

1999). 

 

4.5.2. Adição de compostos com influência positiva sobre a produção de 1,3-

PDO 

A partir dessa etapa foi utilizado o meio de cultura WIS (WISCHRAL et al., 

2015) com composição na Tabela 3, por ser o mais adequado a formação de 1,3-PDO. 

Além disso, o glicerol passou a ser adicionado na etapa de preparação do meio de cultura 

e o pH passou a ser corrigido para 7,2 antes de ser esterilizado. As etapas de remoção do 

oxigênio e de esterilização do meio de cultura se mantiveram as mesmas. Também não 

foi mais necessário realizar a correção do pH no início do ensaio. 

Em seguida, os compostos que apresentaram maior efeito positivo na produção de 

1,3 -PDO por C. beijerinckii Br21 pela análise de PLS foram estudados com mais 

detalhes. Nessa etapa foram realizados ensaios alterando as concentrações de fosfato de 

potássio bibásico (K2HPO4), extrato de levedura e sulfato de ferro presentes no meio de 

cultura WIS.  

As concentrações de K2HPO4 estudadas foram 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 g L-1 , o extrato 

de levedura de 0,50; 0,75; 1,00 e 1,50 g L-1 e o sulfato de ferro (FeSO4·7H2O) de 0; 25,0; 

50,0; 75,0 e 100,0 mg L-1 . Para a adição deste sal foi preparada uma solução 1,0 g L-1 de 

FeSO4·7H2O e foi adicionado volume suficiente para se obter a concentração de 

FeSO4·7H2O na etapa de preparação do meio de cultura. 

 Além disso, foi investigada a importância da vitamina B12 na formação de 1,3-

PDO por C. beijerinckii Br21, tendo em vista a importância deste cofator em algumas 

espécies de Clostridium. Para tal, foi preparada uma solução estoque de 500 mg L-1 de 

vitamina B12 pura que foi esterilizada utilizando filtro de membrana estéril com malha 

de 0,22 µm. Essa solução foi adicionada apenas no momento do ensaio em volume 

suficiente para se alcançar a concentração de 0; 0,1; 1,0; 5,0 e 10,0 mg L-1 de vitamina 

B12. 
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Em todos os ensaios foram retiradas alíquotas de 2 mL a cada 24 horas até o final 

da etapa de fermentação (72 horas). 

 

4.5.3. Ensaio com meio de cultura WIS modificado  

A partir dos resultados anteriores foram realizadas modificações no meio de 

cultura WIS, sendo a concentração de extrato de levedura aumentada para 1,0 g L-1 e 

adicionado o sulfato de ferro (FeSO4·7H2O) na concentração de 75 mg L-1. Para 

comparação foi realizado ensaio fermentativo com o meio WIS original e o meio WISmod, 

conforme metodologia descrita no item 4.4. Foram retiradas alíquotas de 2 mL a cada 24 

horas até o final da etapa de fermentação (72 horas). 

 

4.5.4. Otimização da concentração de glicerol e de sulfato de ferro para a 

produção de 1,3-PDO 

Os ensaios realizados nessa etapa foram conduzidos seguindo a metodologia 

descrita no item 4.4.2, no entanto o meio Wis foi modificado adicionando-se 1,0 g L-1, de 

extrato de levedura. As concentrações de glicerol e sulfato de ferro (FeSO4·7H2O) foram 

alteradas nos ensaios a fim de otimizar, tendo suas concentrações descritas nas tabelas do 

delineamento mostrados nos itens 4.5.4.1 e 4.5.4.2. 

 

4.5.4.1. Delineamento central composto rotacional (DCCR)  

Nessa etapa foi realizado um delineamento central composto rotacional (DCCR) 

22, utilizando como variáveis a concentração inicial de glicerol e de sulfato de ferro 

(FeSO4·7H2O). As concentrações utilizadas em cada condição de ensaio estão 

apresentadas na Tabela 4, onde o ensaio em cada condição foi realizado em triplicata. 

Foram retiradas alíquotas de 2 mL a cada 24 horas até o final da etapa de fermentação (72 

horas). 
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Tabela 4 – Condições utilizadas para estudo do DCCR. 

Condição 

Fatores 

Codificado Concentração 

A B Glicerol (mmol L-1) FeSO4·7H2O (mg L-1) 

1 -1 -1 200 25 

2 +1 -1 400 25 

3 -1 +1 200 60 

4 +1 +1 400 60 

5 -1,4142 0 58,6 42,5 

6 +1,4142 0 541,42 42,5 

7 0 -1,4142 300 0,25 

8 0 +1,4142 300 84,75 

9 0 0 300 42,5 

10 0 0 300 42,5 

 

A análise dos resultados obtidos e obtenção do modelo de DCCR foram 

realizados utilizando o software Statistica 13.0 (SUGAWARA; NIKAIDO, 2014). 

 

4.5.4.2. Validação do ponto ótimo e cinética do crescimento 

Para a validação do modelo obtido pelo DCCR foi realizado o ensaio no ponto 

ótimo indicado pelo modelo. As concentrações das variáveis nesse ponto foram de 370,7 

mmol L-1 de glicerol e 54,9 mg L-1 de FeSO4·7H2O, os ensaios foram realizados em 

triplicata. Para a comparação do meio otimizado (WISmod) com as condições iniciais do 

trabalho, meio WIS e 390 mmol L-1 de glicerol, foram feitos ensaios de fermentação.  

Para a obtenção do modelo cinético de crescimento foram retiradas amostras 

periódicas até o fim do ensaio. Essas amostras foram utilizadas para analisar DO, pH e 

substratos e metabólitos. 

 

4.5.5. Suplementação do meio de cultura com íon ferro III e sulfato 

Estes ensaios foram realizados com o intuito de verificar separadamente se o íon 

Ferro III ou o sulfato exerce maior efeito positivo sobre a produção de 1, 3-PDO por C. 

beijerinckii Br21. Para a realização da suplementação do meio de cultura foram realizados 

ensaios de forma similar ao descrito no item 4.4.2, utilizando meio WIS convencional 

com 390 mmol L-1 de glicerol e pH inicial do ensaio em 7,0. 
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Para a avaliar do efeito do íon Ferro III utilizou-se o cloreto de ferro III 

(FeCl3·6H2O), adicionado ao meio nas concentrações de 0; 25,0; 50,0; 75,0 e 100,0 mg 

L-1. Para a adição foi preparada uma solução 20,0 g L-1 de FeCl3·6H2O e foi adicionado 

volume suficiente para se obter a concentração de FeCl3·6H2O na etapa de preparação do 

meio de cultura. Foram retiradas alíquotas de 2 mL a cada 24 horas até o final da etapa 

de fermentação (72 horas). 

Para o estudo do efeito do íon sulfato foi adicionado sulfato de potássio (K2SO4) 

nas concentrações de 0; 25,0; 50,0 e 100,0 mg L-1. Para a adição foi preparada uma 

solução 20,0 g L-1 de K2SO4 e foi adicionado volume suficiente para se obter a 

concentração de K2SO4 na etapa de preparação do meio de cultura. Foram retiradas 

alíquotas de 2 mL a cada 24 horas até o final da etapa de fermentação (72 horas). 

 

4.6. Análise estatística dos dados 

Para uma melhor análise dos resultados obtidos foi realizado análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey a 5% de significância utilizando o software Statistica 13.0 

(SUGAWARA; NIKAIDO, 2014). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.  Influência de diferentes composições de meios de cultura 

Para a determinação de compostos com influência sobre a produção de 1,3-PDO 

pela cepa Br21 foi realizado um estudo com diferentes meios de cultura, para se avaliar 

o efeito da variação da composição.  

Foi realizado um levantamento com 17 meios de cultura utilizados para a 

fermentação do glicerol por cepas de Clostridium, no entanto muitos se mostraram 

inviáveis em ensaios preliminares, visto que não ocorria o crescimento do C. beijerinckii 

Br 21 ou a presença de precipitados impossibilitavam o acompanhamento do crescimento 

pela medida com espectrofotômetro. Foi decido então realizar essa etapa do trabalho com 

9 diferentes composições de meios de cultura apresentadas na Tabela 3 do item 4.5.1 de 

material e método. 

Os resultados obtidos nos ensaios com diferentes meios de cultura estão contidos 

na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Variação de pH, de densidade óptica (DO), de concentração de glicerol e de subprodutos em 72 horas nos ensaios com diferentes meios de cultura. 

Meios de 

cultura 

Resultados 

pH DO 
Glicerol  

(mmol L-1) 

Consumo de 

glicerol (%) 

Ácido acético 

(mmol L-1) 

Ácido butírico 

(mmol L-1) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 

YP/S  

(mol mol -1) 
Eficiência (%) 

CH -1,11 1,145 176,2 ± 26,6ab 45,2 < LQ 9,7 ± 0,5a 
19,8 ± 0,5a 0,11 18,7 

RCM mod -1,43 1,249 203,5 ± 17,7a 52,2 < LQ 12.3 ± 1,1b 
51,3 ± 3,2b 0,25 41,8 

TH -1,30 0,650 135,4 ± 20,3ac 34,7 -22,4 ± 1,8a 8,0 ± 0,6a 
37,5 ± 3,0c 0,28 46,1 

BL -2,49 1,019 82,9 ± 11,1cd 21,2 < LQ 8,2 ± 0,7a 
17,0 ± 1,2a 0,20 34,2 

TYA -1,23 2,811 40,9 ± 1,7def 10,5 -26,4 ± 0,7b 39,8 ± 0,6c 
6,4 ± 0,3d 0,16 26,2 

WIS -1,51 0,710 74,5 ± 1,8cd 19,2 < LQ 13,3 ± 0,2b 36,4 ± 1,0c 0,49 81,7 

ANS -1,76 1,447 101,4 ± 5,7bcf 26,0 < LQ 17,0 ± 0,9d 
30,0 ± 1,4e 0,30 49,4 

CGM -1,80 1,775 32,1 ± 3,4de 8,2 7,48 ± 1,77c 17,7 ± 1,0d 
28,2 ± 0,9e 0,88 146,5 

P2 -1,78 1,479 75,9 ± 13,2ce 19,5 6,79 ± 0,59c 34,7 ± 0,9e 
8,7 ± 0,7d 0,11 19,0 

 

* pH, DO, glicerol, ácido acético, ácido butírico e 1,3-PDO são referentes a suas variações entre os valores iniciais e finais. 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo teste Tukey, p<0,05. 

*< LQ indica que a concentração de ácido acético, caso presente, é inferior ao limite de quantificação, que é igual à 0,1 g L-1 

*Concentração inicial de glicerol: 389,9 ± 19,4 mmol L-1  
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A concentração final de 1,3-PDO variou entre 6,4 e 51,3 mmol L-1. Como pode ser 

observado na Tabela 5 os meios RCM, TH, WIS, ANS e CGM, resultaram em maiores 

concentrações de 1,3-PDO, após 72 horas de fermentação do glicerol. Os meios TYA e P2 

foram os que resultaram nas menores concentrações de 1,3-PDO e também os que levaram às 

maiores concentrações de ácido butírico, indicando que nesses meios a via oxidativa foi 

favorecida, em detrimento a via redutiva de produção de 1,3-PDO.  

O efeito do favorecimento da via oxidativa no meio TYA é provavelmente devido a 

presença do íon acetato, proveniente do acetato de amônio presente na composição do meio de 

cultura. O acetato pode ser assimilado por C. beijerinckii Br21 (FONSECA et al., 2021) e 

utilizado como fonte de carbono, que possui como produto final do metabolismo o butirato, 

quantificado como ácido butírico. Devido a disponibilidade de outra fonte de carbono o 

microrganismo realiza um baixo consumo de glicerol e devido a isso a produção de 1,3-PDO é 

inferior aos outros ensaios. 

O consumo de glicerol foi particularmente baixo, variando entre 8,2 e 52,2%. Os meios 

CH e RCM apresentaram os maiores consumos de glicerol, enquanto os meios CGM e TYA os 

que apresentaram o menor consumo.  O consumo de glicerol no meio RCMmod foi superior se 

comparados com os outros meios de cultura, tendo um consumo de aproximadamente 52,2% 

de glicerol. Esse meio de cultura é baseado no meio RCM, um meio de cultura desenvolvido 

para o bom crescimento de bactérias do gênero Clostridium, e que pode ter influenciado na 

elevada concentração final de 1,3-PDO. Dentre as modificações está a remoção da glicose e do 

amido, presentes na composição original do meio de cultura, e a adição do K2HPO4, um sal que 

em solução possui efeito tamponante. O efeito tamponante pode ter auxiliado na manutenção 

do pH em valores favoráveis ao crescimento. 

O crescimento celular observado pela variação da densidade óptica (DO) ficou entre 

1,0 e 1,5 na maioria dos meios, sendo o meio TH com a menor DO (0,650) e meio TYA com a 

maior DO (2,811). O meio TH, mesmo promovendo o menor crescimento levou a uma das 

maiores concentrações de 1,3-PDO, indicando que os equivalentes redutores produzidos foram 

direcionados à via redutiva, de forma a não ter muita disponibilidade de equivalentes redutores 

para o crescimento celular. No meio TYA, como mencionado anteriormente, contém o íon 

acetato que pode ser utilizado como substrato pela cepa Br21, levando ao maior crescimento.  

Como pode ser observado na Tabela 5 a eficiência de 7 dos 9 meios de cultura foi 

inferior à 50%, indicando que o glicerol consumido estava sendo utilizado para a produção de 

outros compostos e não o 1,3-PDO. Os meios RCM e CH, que apresentaram maior consumo de 

glicerol, estão entre esses 7 meios com eficiência inferior a 50%.  
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O meio WIS está entre os meios que levaram as maiores produções de 1,3-PDO, 36,4 

mmol L-1, e apresentou um consumo intermediário de glicerol, resultando em sua eficiência 

81,7% de conversão de glicerol em 1,3-PDO. 

Por fim, o meio CGM também está entre os meios que levaram a maior concentração 

de 1,3-PDO, 28,2 mmol L-1, mas apresentou baixo consumo de glicerol, resultando em sua 

eficiência superior a 100% (Tabela 5). Eficiências superiores a 100% já foram observadas para 

a mesma cepa por outros membros do grupo de pesquisa e se deve, provavelmente à capacidade 

de bactérias do gênero Clostridium em reasssimilar o CO2  do meio (SANDOVAL-ESPINOLA 

et al., 2017), de forma a torná-lo substrato alternativo. Desta forma, além da Equação 4, outras 

reações podem estar ocorrendo, levando a eficiências superiores ao máximo teórico. 

O meio de cultura WIS (WISCHRAL et al., 2015) foi escolhido para ser utilizado nas 

próximas etapas do trabalho por ser um dos meios de cultura que apresentou a maior 

concentração final de 1,3-PDO e elevada conversão de substrato em produto. Além disso, a 

quantidade de K2HPO4 permite a formação de tampão com pH em torno de 7,2, com efeito 

positivo sobre a atividade metabólica. A facilidade de preparação do meio de cultura, 

constituído por apenas 4 compostos também foi decisivo na sua escolha. 

 

5.2. Regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) 

A partir dos resultados dos ensaios com diferentes meios de cultura foi realizada uma 

análise de regressão por mínimos quadrados parciais (do inglês partial least square regression, 

PLS), com o intuito de se obter um modelo que indique quais são os compostos dos meios com 

maior influência sobre a produção do 1,3-PDO. 

Após tratamento estatístico dos dados foi decidido utilizar como variáveis os 

compostos presentes em ao menos 4 meios de cultura, com a tabela de dados apresentada no 

Anexo A. O modelo obtido utilizando 3 fatores e autoescalando os dados, foi validado com 

validação cruzada removendo uma amostra, sendo obtido um coeficiente de correlação (R²) de 

0,90 e o coeficiente de validação (Q²) foi 0,84, enquanto o erro de calibração (RMSEC) foi de 

4,18 e o erro de validação (RMSEV) foi de 5,2. Baseado nesses valores é possível dizer que o 

modelo é robusto, visto que corresponde as correlações estatísticas R²>Q² e RMSEV>RMSEC 

(FERREIRA et al., 1999; FERRAZ et al., 2016). 

O modelo obtido está representado pela  

Equação 6, na qual as substâncias com maior influência positiva na concentração final 

de 1,3-PDO (mmol L-1) foram incluídas.  
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Equação 6 – Equação PLS para produção 1,3-PDO em função dos componentes do meio de cultura 

Conc de 1,3-PDO (mmol L-1) = 17,53 [K2HPO4] + 3,48 [Extrato de Levedura]                      

+ 0,59 [MgSO4·7H2O] + 6,86 [KH2PO4] + 2,70 [FeSO4·7H2O]  

+ 1,54 [Cisteína] 

 

Sendo: “[X]” a concentração do componente em g L-1. 

 

Para melhor visualização na Figura 7 é demonstrado o coeficiente angular de cada 

componente, permitindo uma boa comparação entre as variáveis.  

 

Figura 7 – Comparação do coeficiente angular de cada variável (componentes dos meios de cultura) 

 
 

Como pode ser observado na Figura 7 as variáveis avaliadas apresentaram correlação 

positiva com a produção de 1,3-PDO, sendo o K2HPO4 o composto com maior influência, 

seguido de KH2PO4, extrato de levedura e FeSO4·7H2O. A influência do K2HPO4 foi 5 vezes 

maior se comparado ao extrato de levedura, que por sua vez é 1,3 vezes maior se comparado ao 

FeSO4·7H2O.  

A variável KH2PO4 não foi estudada pois seu uso está relacionado à formação do 

tampão fosfato, o qual também é gerado pela sua forma bibásica (K2HPO4), que foi a estudada. 

O K2HPO4 também apresentou maior correlação (Figura 7) em comparação ao KH2PO4, e, em 

solução apresentar pH mais próximo ao que é utilizado nos ensaios, facilitando o ajuste do pH.  
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A influência do K2HPO4 é, provavelmente, a ser uma fonte de fosfato, necessário para 

o funcionamento da via oxidativa, e também devido a seu efeito tampão, que auxilia na 

manutenção do pH e impede a formação do ácido butírico não dissociado, que é relacionado a 

morte celular (FONSECA; SCHMIDELL; REGINATTO, 2019). Além disso, (WISCHRAL et 

al., 2015) também observou essa influência ao otimizar a produção de 1,3-PDO por C. 

beijerinckii DSM 791, indicando que a utilização do K2HPO4 como variável pode resultar em 

aumento da produção de 1,3-PDO. 

A importância do FeSO4·7H2O está supostamente relacionada à ativação de enzimas 

dependentes de ferro, importantes para vias oxidativas e para o equilíbrio de equivalentes 

redutores (DABROCK; BAHL; GOTTSCHALK, 1992; MOON et al., 2011; GALLARDO; 

ALVES; RODRIGUES, 2017; KONG et al., 2021). DABROCK et al. (1992) observaram que 

o ferro tem efeito positivo sobre a produção de 1,3-PDO pelo C. pasteurianum DSM 525. 

Porém, ao contrário do resultado deste trabalho, os autores apontam que a limitação do 

FeSO4·7H2O (aproximadamente 0,695 mg L-1) resulta em maiores produções de 1,3-PDO. 

MOON et al.  (2011) observaram que a limitação de ferro é positiva para algumas cepas de 

Clostridium, mas não necessariamente para todas, além disso salientou que a quantidade 

necessária de ferro é muitas vezes suprida pelo extrato de levedura. GALLARDO et al. (2017) 

observaram que para o C. pasteurianum DSM 525 o aumento na concentração de FeSO4·7H2O 

é vantajosa até 2 mg L-1 e que após isso ocorre uma estabilização na produção de 1,3-PDO.  

Para Klebsiella, KONG et al. (2021) observaram que o ferro tem efeito indireto sobre a 

ativação da via redutiva de produção de 1,3-PDO. Isso se deve ao fato de que a presença do 

ferro favorece a ativação de vias oxidativa e leva ao acúmulo de NADH, que por sua vez leva 

a ativação da via redutiva de formação de 1,3-PDO, que reestabelece o equilíbrio redox. No 

entanto, um excesso de ferro pode resultar num excesso de NADH, o que ocasionaria a ativação 

de outras vias redutivas que necessitam de equivalentes redutores. Além disso, KONG et al. 

(2021) compararam o efeito do ferro em diferentes estados de oxidação sobre a produção do 

1,3-PDO por K. pneumoniae L17.  Os autores observaram que o Fe2+ leva à maior produção de 

1,3-PDO. Isso pode ser explicado pelo Fe2+ ser o estado de oxidação que permite a maior 

solubilidade do sal de ferro em valores de pH próximos a 7,5, indicando que o mais importante 

é a disponibilidade do ferro e não seu estado de oxidação (KONG et al., 2021). Outro fato 

importante relacionado ao Fe2+ foi observado por DANIEL; BOENIGK; GOTTSCHALK, 

(1995), que descobriram que esse íon é cofator da enzima 1,3-PDO desidrogenase, responsável 

pela formação do 1,3-PDO. 
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A formação de equivalentes redutores relacionados ao íon ferro se deve provavelmente 

a sua presença na estrutura de citocromos, complexos que utilizam ferros para realizar a 

transferência de elétron e que resulta, em etapas posteriores, na formação de ATP (EDWARDS 

et al., 2020). 

Com relação ao extrato de levedura sua importância está relacionada a sua composição 

rica em vitaminas do complexo B e diversos metais utilizados como cofatores, como o ferro, 

cálcio e sódio (PINTO et al., 2013). Além disso, MOON et al. (2011) observaram que existe 

correlação entre a concentração de extrato de levedura e a produção de 1,3-PDO quando 

utilizado até 8 g L-1, reafirmando a importância desse composto. 

Os compostos MgSO4·7H2O e a cisteína não foram estudados devido ao fato de 

apresentarem as menores correlações com a produção de 1,3-PDO.  Entretanto sabe-se que o 

magnésio também atua como cofator de várias enzimas, e a cisteína é empregada em meios de 

cultura para contribuir com a redução do meio. 

 

5.3. Complementação nutricional do meio de cultura 

A composição do meio WIS apresenta poucos compostos, isso é uma vantagem por 

demandar poucos recursos. No entanto, a baixa complexidade pode causar uma limitação na 

produção de 1,3-PDO devido à falta de nutrientes essenciais para o microrganismo.  Sendo 

assim, a suplementação do meio de cultura foi realizada reavaliando as concentrações dos 

compostos K2HPO4, extrato de levedura e investigando mais detalhadamente o sal FeSO4·7H2O 

indicados pelo PLS e também pela adição de vitamina B12 que, segundo a literatura, poderiam 

auxiliar na produção de 1,3-PDO. 

 

5.3.1. Variação da concentração de fosfato de potássio bibásico (K2HPO4) 

O K2HPO4 foi o composto com maior influência na produção de 1,3-PDO, segundo o 

PLS e por isso variou-se as concentrações desse composto no meio de cultura. O meio WIS 

possui em sua composição 5 g L-1 desse composto. Portanto, foi adicionado uma concentração 

menor e duas maiores, com o intuito de observar sua influência sobre a produção de 1,3-PDO. 

As concentrações utilizadas foram 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 g L-1, sendo 5,0 g L-1 utilizada como 

controle (Tabela 6).  
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Tabela 6 – Concentração final de 1,3-PDO e glicerol consumido no meio WIS com diferentes 

concentrações de K2HPO4 em 72 h de fermentação do glicerol. 

Concentração de 

K2HPO4 (g L-1) 

Resultados Variação do pH 

Variação na 

concentração de 

glicerol (mmol L-1) 

Porcentagem de 

consumo do 

glicerol (%) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 
24 horas 48 horas 72 horas 

2,5 44,2 ± 12,9a 11,3 15,9 ± 1,3a 1,19 1,53 1,54 

5,0 99,5 ± 3,9b 25,5 42,4 ± 2,3b 0,64 1,22 1,54 

7,5 89,0 ± 6,9b 22,8 32,0 ± 3,0c 0,55 1,12 1,33 

10,0 113,6 ± 5,0b 29,1 28,8 ± 1,3c 0,35 0,92 0,99 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo teste Tukey, 

p<0,05. 

*Concentração inicial de glicerol: 390 mmol L-1  

 

 

A variação da concentração de K2HPO4 gerou diferença estatisticamente significativa 

sobre a concentração final de 1,3-PDO, sendo a concentração de 5,0 g L-1 de K2HPO4 a que 

levou a maior concentração. Sobre o consumo de glicerol ocorreu diferença estatisticamente 

significativa apenas na concentração de 2,5 g L-1 de K2HPO4, na qual o consumo foi menor, 

provavelmente devido à maior variação do pH (Tabela 6). Os resultados indicam que a 

concentração originalmente empregada no meio WIS era a mais adequada para a produção de 

1,3-PDO e será mantida. 

Os resultados foram interpretados de acordo com a diferença da capacidade 

tamponante, devido à alteração da concentração do sal que o produz. Na concentração de 2,5 g 

L-1 de K2HPO4 à capacidade tamponante não foi suficiente para manter o pH elevado, 

permitindo que rapidamente ele atingisse o valor em que ocorre a associação do ácido butírico, 

gerando o desequilíbrio de equivalentes redutores e a consequente a provável morte celular 

(FONSECA; SCHMIDELL; REGINATTO, 2019). Por outro lado, valores superiores de 

K2HPO4, como 7,5 e 10,0 g L-1, aumentaram a capacidade tamponante, auxiliando na 

manutenção do pH e impossibilitando que o pH do meio se igualasse ao valor ótimo de 

crescimento (FONSECA; GUAZZARONI; REGINATTO, 2016). 

 

5.3.2. Variação da concentração de extrato de levedura 

O aumento da concentração de extrato de levedura foi realizado por se tratar de uma 

fonte complexa com diversos nutrientes para o microrganismo. Além disso, o PLS indicou a 
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influência positiva desse composto e a concentração no meio de cultura WIS (0,5 g L-1) poderia 

ser limitante. Para os ensaios foram utilizados 0,5; 0,75; 1,0 e 1,5 g L-1 de extrato de levedura, 

sendo 0,5 g L-1, a concentração presente originalmente no meio de cultura e utilizado como 

controle (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Concentração final de 1,3-PDO e glicerol obtido com diferentes concentrações de extrato de 

levedura em meio WIS em 72 h de fermentação do glicerol. 

Concentração de 

extrato de 

levedura (g L-1) 

Resultado 

Variação na 

concentração de 

glicerol (mmol L-1) 

Consumo do 

glicerol (%) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 

0,5 35,9 ± 0,7a 9,2 18,8 ± 0,4a 

0,75 77,9 ± 9,8b 20,1 28,0 ± 0,1b 

1,0 55,6 ± 1,4a 14,2 30,8 ± 1,95c 

1,5 54,1 ± 2,1a 13,9 24,9 ± 0,1d 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo teste Tukey, 

p<0,05. 

*Concentração inicial de glicerol: 390 mmol L-1  

 

A concentração final de 1,3-PDO foi maior na presença de 1,0 g L-1 de extrato de 

levedura, com diferença estatisticamente significativa em relação às demais concentrações 

(Tabela 7). No entanto, com 1,5 g L-1 de extrato de levedura não é observado esse aumento, 

indicando que concentrações elevadas podem favorecer outras vias metabólicas, devido a 

elevada presença de cofatores e vitaminas presentes no extrato de levedura. Ademais, não 

ocorre variação estatisticamente significativa no consumo de glicerol entre as amostras. O 

resultado desse ensaio indica que o aumento da concentração de extrato de levedura no meio 

WIS pode levar ao aumento da produção de 1,3-PDO.  

 

5.3.3. Variação da concentração de sulfato de ferro (FeSO4·7H2O) 

A avaliação da adição de FeSO4·7H2O foi realizada com base na influência positiva 

na produção de 1,3-PDO indicada pelo PLS. Contraditoriamente, na literatura é indicado que a 

limitação de ferro é benéfica para a produção de 1,3-PDO por cepas de Clostridium (MOON et 

al., 2011). As concentrações de FeSO4·7H2O utilizadas foram 0; 25,0; 75,0 e 100 mg L-1 e os 

resultados obtidos estão na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Concentração final de 1,3-PDO e glicerol consumido com a adição de diferentes 

concentrações de FeSO4·7H2O ao meio WIS em 72 h de fermentação do glicerol. 

Concentração de  

FeSO4·7H2O  

(mg L-1) 

Resultado 

Variação na 

concentração de 

glicerol (mmol L-1) 

Consumo do 

glicerol (%) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 

0 62,2 ± 7,2ab 13,1 26,5 ± 0,2a 

25,0 74,0 ± 1,9a 18,0 35,3 ± 1,9b 

75,0 80,9 ± 0,7b 22,4 41,8 ± 0,9c 

100,0 39,0 ± 5,7c 11,5 20,2 ± 0,1d 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo 

teste Tukey, p<0,05. 

*Concentração inicial de glicerol: 390 mmol L-1 

 

 

A adição de FeSO4·7H2O resultou em diferença estatisticamente significativa entre os 

diferentes níveis desse composto, tanto na concentração final de 1,3-PDO quanto na variação 

da concentração de glicerol. Como pode ser observado na Tabela 8, 75,0 mg L-1 desse composto 

resultou na maior concentração de 1,3-PDO e consumo de glicerol. A influência da adição de 

FeSO4·7H2O sobre o consumo do glicerol e a produção de 1,3-PDO foi significativa e será 

utilizado nas próximas etapas do trabalho. 

 

5.3.4. Variação da concentração de vitamina B12 

Foi avaliada a influência da vitamina B12 sobre a produção de 1,3-PDO. As 

concentrações utilizadas foram 0; 0,1; 1,0; 5,0 e 10,0 mg L-1, valores que abrangem as diferentes 

concentrações descritas na literatura para diferentes cepas de Clostridium (FOKUM et al., 2021; 

GARRIGUES et al., 2021). Os resultados obtidos para as diferentes concentrações da vitamina 

B12 estão na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Concentração final de 1,3-PDO pela a adição de diferentes concentrações de vitamina B12 

em meio WIS em 72 h de fermentação do glicerol. 

Concentração de 

vitamina B12 

adicional (mg L-1) 

Resultado 

Variação na 

concentração de 

glicerol (mmol L-1) 

Consumo do 

glicerol (%) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 

0,0 59,2 ± 5,3a 16,5 39,4 ± 2,8a 

0,1 89,3 ± 7,2b 19,1 32,1 ± 1,0b 

1,0 88,0 ± 8,4b 20,0 31,3 ± 3,1b 

5,0 79,4 ± 0,5bc 17,2 28,1 ± 1,4b 

10,0 67,4 ± 4,2c 15,9 27,4 ± 1,6b 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo 

teste Tukey, p<0,05. 

*Concentração inicial de glicerol: 390 mmol L-1 

 

Como pode ser observado na Tabela 9 os resultados com adição de vitamina B12 

resultaram em diferença estatisticamente significativa indica pelo teste Tukey no consumo de 

glicerol e sobre concentração final de 1,3-PDO, se comparado ao controle. No entanto, a adição 

de vitamina B12 resultou em um decréscimo na concentração de 1,3-PDO. Esse resultado 

indicou que a adição de vitamina B12 não apresenta aumento na produção de 1,3-PDO por C. 

beijerinckii Br21, nem sobre o consumo de glicerol. Desta forma foi descartada a adição dessa 

vitamina, como possível suplementação do meio de cultura.  

 

5.4. Efeito da modificação do meio de cultura 

Baseado nos resultados obtidos a composição do meio de cultura WIS foi modificada, 

de acordo com as concentrações da Tabela 10. 
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Tabela 10 – Composição do meio de cultura WIS e meio WIS modificado (WISmod) 

Composto 

(g L-1) 
Meio WIS Meio WISmod 

K2HPO4  5,0 5,0 

Extrato de Levedura  0,5 1,0 

Acetato de Sódio 0,005 0,005 

FeSO4·7H2O 0 0,075 

 

As modificações realizadas foram a adição de FeSO4·7H2O e o aumento concentração 

de extrato de levedura. Essas modificações foram realizadas com o intuito de elevar a produção 

de 1,3-PDO e seu efeito foi avaliado através da comparação da concentração final desse 

composto entre o Meio WIS e o Meio WISmod. Os resultados obtidos estão na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Resultados obtidos na comparação dos meios de cultura WIS e WISmod 

Meio de 

Cultura 

Resultados 

pH DO 
Glicerol 

(mmol L-1) 

Consumo de 

glicerol (%) 

Ácido butírico 

(mmol L-1) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 

YP/S Eficiência 

(%) 

WIS -1,60 1,09 74,6 ± 30,4a 26,6 13,4 ± 1,2a 
34,9 ± 0,3a 0,47 78,3 

WISmod -1,56 1,25 69,9 ± 5,0a 17,1 13,5 ± 0,5a 
37,9 ± 0,5b 0,54 90,4 

* pH, DO, glicerol, ácido butírico e 1,3-PDO são referentes a suas variações entre os valores 

iniciais e finais. 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo teste Tukey, 

p<0,05. 

*Concentração inicial de glicerol: 390 mmol L-1  

 

Como pode ser observado na Tabela 11, o teste Tukey indicou diferença 

estatisticamente significativa na concentração final de 1,3-PDO entre os dois meios de cultura, 

tendo o meio WISmod levado a um aumento de 8,6% na produção. O consumo de glicerol e a 

concentração de ácido butírico não apresentaram diferença estatisticamente significativa. 

A Tabela 11 apresenta os fatores de conversão e eficiência de cada meio de cultura. 

Como pode ser observado ocorreu um aumento significativo na eficiência de concentração final 

de 1,3-PDO no meio WISmod de 12,1%. Esse resultado indica que no meio modificado ocorre 

um maior direcionamento do glicerol para a via do 1,3-PDO, enquanto no meio WIS ocorre um 

maior direcionamento para outras funções metabólicas do microrganismo. 
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5.5. Otimização do meio para a produção de 1,3-propanodiol 

O aumento de 8,6% na concentração final de 1,3-PDO com as modificações do meio 

de cultura foi considerado baixo. Isso se deve provavelmente à ativação de vias redutivas que 

competem pelos equivalentes redutores com a via de produção de 1,3-PDO devido ao aumento 

da concentração de ferro (KONG et al., 2021), provindo tanto da FeSO4·7H2O adicionado e ao 

aumento da concentração de extrato de levedura. Portanto, para determinar a concentração 

adequada de FeSO4·7H2O no meio de cultura modificado foi realizar um delineamento central 

composto rotacional (DCCR). 

 

5.5.1. Delineamento central composto rotacional 22 (DCCR 22) 

O delineamento central composto rotacional (DCCR) foi realizado utilizando a 

concentração de glicerol e de FeSO4·7H2O como variáveis, resultando em um delineamento 

com 2 níveis, referentes às concentrações utilizadas no fatorial, e dois fatores, referentes as 

variáveis utilizadas, resultando em um DCCR 22. 

A Tabela 12 apresenta os valores de concentração utilizadas em cada condição e os 

resultados obtidos ao final do ensaio. 
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Tabela 12 - Resultados obtidos para cada condição do DCCR após 72 horas de fermentação. 

Condição 

Condição Resultados 

Glicerol 

(mmol L-1) 

FeSO4·7H2O 

(mg L-1) 
pH DO 

Glicerol 

(mmol L-1) 

Ácido 

butírico 

(mmol L-1) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 
YP/S 

Eficiência 

(%) 

1 200 25 -1,82 ± 0,08ab 1,71 ± 0,16a 80,7 ± 6,7ai 15,4 ± 0,9ab 30,2 ± 1,4a 0,37 62,4 

2 400 25 -1,92 ± 0,02a 1,6 ± 0,06ab 132,9 ± 6,4b 17,2 ± 0,6a 39,8 ± 2,0b 0,30 49,9 

3 200 60 -2,28 ± 0,02cde 1,95 ± 0,07c 109,3 ± 0,2ce 14,7 ± 1,0bc 42,2 ± 0,9b 0,39 64,3 

4 400 60 -2,33 ± 0,02d 1,80 ± 0,01ac 122,4 ± 0,2bc 15,9 ± 0,7ab 57,3 ± 3,3e 0,50 82,9 

5 58,6 42,5 -1,8 ± 0,16ab 1,64 ± 0,02ae 43,8 ± 2,4F 9,9 ± 0,5d 31,0 ± 1,5a 0,70 118,0 

6 541,42 42,5 -1,93 ± 0,06a 1,71 ± 0,03a 107,0 ± 6,0cgh 12,9 ± 0,2ce 48,9 ± 1,0cd 0,46 76,2 

7 300 0,25 -1,64 ± 0,07b 1,28 ± 0,01d 70,9 ± 3,1i 10,1 ± 0,9d 30,7 ± 2,2a 0,43 72,2 

8 300 84,75 -1,81 ± 0,04ab 1,5 ± 0,09be 91,8 ± 5,3agj 11,4 ± 0,6de 39,7 ± 0,9b 0,43 72,1 

9 300 42,5 -1,84 ± 0,09ab 1,61 ± 0,08ae 97,7 ± 5,1ehj 11,1 ± 0,6de 51,4 ± 2,4d 0,52 87,7 

10 300 42,5 -2,02 ± 0,10ace 1,67 ± 0,04ae 108,6 ± 5,3ch 12,8 ± 1,1ce 50,8 ± 0,4d 0,47 78,4 

* pH, DO, glicerol, ácido butírico e 1,3-PDO são referentes a suas variações entre os valores iniciais e finais. 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo teste Tukey, p<0,05. 

*Concentração inicial de glicerol: 390 mmol L-1 
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Como pode ser observado na Tabela 12 a variação do pH foi entre 1,64 e 2,33 e a 

variação da DO foi entre 1,28 e 1,95, resultados superiores se comparados aos ensaios 

realizados anteriormente, indicando que as faixas utilizadas no delineamento foram adequadas. 

A variação na concentração de glicerol foi entre 43,8 e 132,9 mmol L-1. A condição 2 

(400 mmol L-1 de glicerol e 25 mg L-1 de FeSO4·7H2O) foi a que apresentou a maior variação 

na concentração de glicerol e a condição 5 (58,6 mmol L-1 de glicerol e 42,5 mg L-1 de 

FeSO4·7H2O) apresentou a menor variação na concentração de glicerol. Observando o consumo 

de glicerol temos que a variação média foi de 96,51 mmol L-1 e que a mediana da variação foi 

102,35 mmol L-1, indicando que mesmo com maior disponibilidade do substrato o 

microrganismo consome valores próximos à 100 mmol L-1 de glicerol e que, mesmo com 

concentrações inferiores o consumo total não foi observado. 

A concentração de ácido butírico variou entre 9,9 e 17,2 mmol L-1, sendo que a 

condição 5 (58,6 mmol L-1 de glicerol e 42,5 mg L-1 de FeSO4·7H2O) a que apresentou a menor 

concentração e a condição 2 (400 mmol L-1 e 25 mg L-1 de FeSO4·7H2O) a que apresentou a 

maior concentração. Além disso é interessante observar a razão molar, a condição 5 apresenta 

uma razão molar de 0,0026 mol de FeSO4·7H2O mol-1 de glicerol e a condição 2 apresenta uma 

razão molar de 0,000225 mol de FeSO4·7H2O mol-1 de glicerol, indicando que a diminuição da 

razão molar das variáveis pode ter favorecido a produção de ácido butírico. 

A concentração final de 1,3-PDO variou entre 30,2 e 57,3 mmol L-1, sendo a condição 

1 (200 mmol L-1 de glicerol e 25 mg L-1 de FeSO4·7H2O) a que apresentou menor concentração 

e a condição 4 (400 mmol L-1 de glicerol e 60 mg L-1 de FeSO4·7H2O) a que apresentou maior 

concentração. Esse resultado é interessante, pois indica que se as variáveis estudadas 

apresentam sinergia na produção, principalmente se comparado aos pontos axiais, em que 

apenas uma variável é alterada por vez e não foi observado variações tão elevadas quanto nesse 

caso. 

Para realizar a análise dos resultados foi inicialmente calculado a tabela ANOVA com 

os dados da média de cada condição de estudo, os dados utilizados estão presentes no Anexo 

B. A Tabela 13 apresente os resultados obtidos na tabela ANOVA. 
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Tabela 13 – Resultados tabela ANOVA com todas as variáveis 

Fatores Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado médio F p 

Glicerol Linear 312,9 1 312,9 1718,0 0,015 

Glicerol Quadrático 86,7 1 86,67 475,9 0,029 

FeSO4 Linear 221,4 1 221,4 1216,0 0,018 

FeSO4 Quadrático 208,5 1 208,5 1145,2 0,019 

Interação 1L e 2L 7,3 1 7,306 40,1 0,100 

Falta de Ajuste 81,2 3 27,06 148,6 0,060 

Erro Puro 0,2 1 0,1821   

Total 843,4 9    

 

Como pode ser observado na Tabela 13 as variáveis glicerol linear, glicerol quadrático, 

FeSO4 linear e FeSO4 quadrático são significativos, visto que o resultado condiz com o descrito 

pelo Teste de Fisher em que para ser significativo o valor de F calculado deve ser maior que o 

valor de F tabelado (161,45 para 1 grau de liberdade do tratamento (no caso a variável) e 1 grau 

de liberdade do resíduo (no caso o erro puro)), com 5% de significância. 

Além disso, a interação entre as variáveis, descrita como 1L by 2L, não foi 

significativa, visto que não apresentou a relação necessária segundo o Teste de Fisher. Isso 

indica que a interação entre as variáveis não apresenta a correlação positiva como foi levantada 

a hipótese anteriormente. 

É importante observar também que a falta de ajuste foi não significativa segundo o 

Teste Fisher, visto que seu valor de F calculado foi menor que o valor de F tabelado (215,71 

para 3 graus de liberdade do tratamento (no caso a falta de ajuste) e 1 grau de liberdade do 

resíduo (no caso o erro puro)), com 5% de significância. Esse resultado indica que o modelo 

obtido apresenta bom ajuste e é significativo.  

A Figura 8 é denominada gráfico de Pareto, ela é uma representação visual da 

significância das variáveis. Nesse caso, uma variável é significativa se sua barra é maior que a 

linha em vermelho, que represente o teste p. 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Figura 8 – Gráfico de Pareto para as variáveis do DCCR 

 

 

Novamente é observado que glicerol linear, FeSO4 linear, FeSO4 quadrático e glicerol 

quadrático são significativos e que a correlação entre as variáveis, indicada por 1Lby2L, não é 

significativa. 

Devido a não significância da correlação entre as variáveis foi decido remover seu 

resultado do modelo e após isso foi calculada uma nova tabela ANOVA que é apresentada na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Resultados tabela ANOVA com após a remoção da interação entre as variáveis. 

Fatores 
Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 
Quadrado médio F p 

Glicerol Linear 312,9 1 312,9 1718,0 0,015 

Glicerol Quadrático 86,7 1 86,67 475,9 0,029 

FeSO4 Linear 221,4 1 221,4 1216,0 0,018 

FeSO4 Quadrático 208,5 1 208,5 1145,2 0,019 

Falta de Ajuste 88,5 4 22,1 121,5 0,068 

Erro Puro 0,2 1 0,1821   

Total 843,4 9    

 

A Tabela 14 mostra que as variáveis glicerol linear, glicerol quadrático, FeSO4 linear 

e FeSO4 quadrático continuam sendo significativas. É importante observar também que após a 
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remoção da interação entre as variáveis a falta de ajuste continuou sendo não significativa 

segundo o teste de Fisher, visto que o valor de seu F calculado continuou menor que do valor 

de F tabelado (224,58 para 4 graus de liberdade do tratamento (no caso a falta de ajuste) e 1 

grau de liberdade do resíduo (no caso o erro puro)), com 5% de significância. Isto indica que o 

modelo obtido continua sendo válido. 

A Figura 9 apresenta o gráfico de Pareto calculado após a remoção da interação entre 

as variáveis. 

 

Figura 9 – Gráfico de Pareto após a remoção da interação entre as variáveis 

 

 

Como pode ser observado na Figura 9 todas as variáveis são significativas. Com esse 

resultado e pelo fato de a falta de ajuste ser não significância, foi obtido a equação do modelo 

e a obtenção da superfície de resposta. A Equação 7 contém o modelo obtido e a Figura 10 

apresenta a superfície de resposta obtida. 

 

Equação 7 - Modelo obtido pelo DCCR 2² 

𝐶𝑜𝑛𝑐 𝑑𝑒 1,3𝑃𝐷𝑂 (𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐿−1) = 51,09 + 6,25. 𝑔 − 4,35. 𝑔2 + 5,26. 𝑓 + 6,75. 𝑓2  

 

Onde, g representa a concentração de glicerol (mmol L-1) e f representa a concentração 

de FeSO4·7H2O (mg L-1). 
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Figura 10 – Superfície de resposta obtida pelo modelo, com A sendo a superfície em três dimensões e 

B a superfície em duas dimensões 

 

 

Como pode ser observado na Figura 10A a superfície de resposta possui um ponto de 

inflexão, indicando que o modelo pode gerar um ponto de máxima produção. A Figura 10B 

mostra que esse ponto de inflexão está dentro da faixa estudada pelo modelo, indicando que ele 

é valido. 

Com esses resultados foi realizado o cálculo da desejabilidade, que indica as 

concentrações onde são obtidas o ponto ótimo. O modelo obteve uma desejabilidade de 86,8%, 
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um valor considera adequado segundo LAZIĆ, 2004. A Figura 11 mostra a superfície de 

desejabilidade obtida. 

 

Figura 11 – Superfície de desejabilidade obtida. 

 

 

A desejabilidade indicou que o máximo de produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii 

Br21 é obtida utilizando 370,71 mmol L-1 de glicerol e 54,9 mg L-1 de FeSO4·7H2O. Nessa 

condição é possível obter uma concentração de 53,68 mmol L-1 de 1,3-PDO, podendo variar 

entre 50,81 e 56,56 mmol L-1 com limite de confiabilidade de 95%. 

 

5.5.2. Validação do ponto ótimo 

Para validação do resultado indicado pelo ponto ótimo do DCCR foi realizado o ensaio 

nas condições descritas, meio WISmod com concentração de FeSO4·7H2O de 54,9 mg L-1 e de 

glicerol de 370,71 mmol L-1. 

A Tabela 15 indica o resultado de concentração final de 1,3-PDO previsto pelo 

modelo, acompanhado da faixa com limite de confiabilidade de 95% e o resultado obtido pelo 

ensaio no ponto ótimo. 
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Tabela 15 – Resultado obtido pelo ensaio no ponto ótimo.  

 Resultado previsto 
Limite com 95% de confiabilidade 

Resultado obtido 
Inferior Superior 

Concentração de 1,3-

PDO (mmol L-1) 
53,68 50,81 56,56 52,7 ± 0,2 

 

Como pode ser observado na Tabela 15 o resultado obtido é próximo ao previsto e 

presente entre a faixa limite com 95% de confiabilidade. Esse resultado indica novamente que 

o modelo foi bem validado e que ele é significativo e preditivo. 

A Tabela 17 compara a composição dos meios WIS original, WIS mod e WIS 

otimizado. 

 

Tabela 16 – Composição do meio de cultura WIS original, meio WIS modificado (WISmod) e meio 

WIS otimizado 

Composto 

(g L-1) 

Meio WIS 

original 

Meio WIS 

modificado 

Meio WIS 

otimizado 

K2HPO4  5,0 5,0 5,0 

Extrato de Levedura  0,5 1,0 1,0 

Acetato de Sódio 0,005 0,005 0,005 

FeSO4·7H2O 0 0,075 0,055 

Glicerol (mmol L-1) 390 390 370,7 

 

A Tabela 17 apresenta os resultados obtido com o meio WIS otimizado e a comparação 

com os resultados para o meio Wis original e o meio WISmod. 
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Tabela 17 – Resultados obtidos na comparação dos meios de cultura 

Meio de 

Cultura 

Resultados  

pH DO 
Glicerol 

(mmol L-1) 

Ácido butírico 

(mmol L-1) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 
YP/S 

Eficiência 

(%) 

WIS -1,60 1,09 74,6 ± 30,4a 13,4 ± 1,2a 
34,9 ± 0,3a 0,47 78,3 

WISmod -1,56 1,25 69,9 ± 5,0a 13,5 ± 0,5a 
37,9 ± 0,5b 0,54 90,4 

WIS 

otimizado 
-1,62 1,57 78,2 ± 6,0a 16,0 ± 0,3b 52,7 ± 0,2c 0,67 112,3 

*pH, DO, glicerol, ácido butírico e 1,3-PDO são referentes a suas variações entre os valores 

iniciais e finais. 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo teste Tukey, 

p<0,05. 

 

O resultado obtido pelo ensaio com WIS otimizado resultou em um aumento de 51,3% 

na concentração de 1,3-PDO, se comparado ao resultado obtido com pelo ensaio com meio Wis 

original com 390 mmol L-1 de glicerol. Além disso, o resultado obtido foi 39,1% maior que o 

resultado obtido com o meio WISmod. Esse resultado mostra que a otimização pelo DCCR foi 

efetiva e resultou em um aumento significativo na produção de 1,3-PDO. 

Como pode ser observado na Tabela 17 o fator de conversão de substrato em produto 

foi maior no ensaio no WIS otimizado se comparado aos demais, resultando também em um 

aumento na eficiência do ensaio. Novamente foi observado eficiência superior a 100% 

indicando que provavelmente a Equação 4 descrita por BIEBL et al., 1992 não representa a 

conversão realizada e que além disso outras fontes de carbono podem estar sendo utilizadas 

para a produção de 1,3-PDO. 

 

5.5.3. Comparação das cinéticas com meio WIS original e WIS otimizado  

Para corroborar os ganhos no processo com o meio WIS otimizado foi realizada a 

cinética de fermentação de glicerol por C. beijerinckii Br21 nesse meio de cultura e para 

comparação foi realizado também a cinética utilizando o meio WIS original. 

A Figura 12 contêm os gráficos obtidos durante a cinética, sendo os gráficos A e B 

referentes ao ensaio realizado com meio WIS otimizado, em que o gráfico A contém os 

resultados de DO e pH e o gráfico B contém os resultados da quantificação de produtos e 

substratos ao longo do ensaio. Os gráficos C e D são referentes ao meio WIS original, em que 
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o gráfico C contém os resultados de DO e pH e o gráfico D contém os resultados da 

quantificação de produtos e substratos. 

Observando a Figura 12 podemos dizer que para o meio WIS otimizado a fase de 

adaptação (lag) foi de aproximadamente 4 horas e que após esse período foi iniciado o 

crescimento exponencial (log), que iniciou 4 horas após o início do ensaio e se encerrou 

aproximadamente 15 horas após o início do ensaio, totalizando um período de 11 horas nessa 

fase. Esses resultados foram uma vantagem se comparado aos resultados obtido pelo meio WIS 

original, em que a fase de adaptação demandou 20 horas e a fase de crescimento exponencial 

ocorreu entre 20 e 40 horas após o início do ensaio, totalizando um período de 20 horas nessa 

fase. O menor período requerido para o crescimento é uma ótima vantagem do ponto de vista 

industrial, visto que fermentações mais rápidas permitem a realização de mais ciclos de 

produção. 
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Figura 12 – Comparação da cinética de fermentação de glicerol com o meio WIS otimizado (A e B) e meio WIS original (C e D), à esquerda valores de DO e pH em 

função do tempo e à direita valores de glicerol, ácido acético, ácido butírico e 1,3-PDO em função do tempo. 
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Comparando a variação da DO entre os meios de cultura é possível observar que o 

meio WIS otimizado levou a um aumento no crescimento se comparado ao meio WIS original, 

como pode ser observado pela variação da DO que foram 1,6 e 0,9, respectivamente. Para o 

meio WIS otimizado o crescimento foi maior no período entre 7 e 9 horas após o início do 

ensaio e para o meio WIS original foi maior entre 28 e 36 horas após o início do ensaio. 

Considerando os resultados é possível dizer que o meio WIS otimizado resultou em maior 

crescimento em menor tempo, se comparado ao meio WIS original, indicando que as 

modificações realizadas no meio de cultura possuem efeito sobre o crescimento do 

microrganismo. 

Em ambos os meios de cultura foi observado queda do pH durante o crescimento, para 

o meio WIS otimizado a diminuição do pH foi maior entre 7 e 15 horas após o início do ensaio 

e para o meio WIS original a diminuição foi maior entre 28 e 40 horas, as variações do pH 

foram -1,6 e -1,0, respectivamente. A maior queda do pH observado para o meio WIS otimizado 

é devido ao fato do maior crescimento do microrganismo, visto que o principal produto da via 

oxidativa são os ácidos orgânicos, que resultam na queda do pH. 

As figuras 12b e 12D apresentam os resultados da variação de substrato e de produtos 

para os meios de cultura WIS otimizado e WIS original, respectivamente. Comparando a 

concentração de glicerol para o meio WIS otimizado, temos que a variação da concentração de 

glicerol foi de 78,2 mmol L-1, referente a um consumo percentual de 21,1% do glicerol 

disponível, e para o ensaio realizado utilizando meio WIS original foi observado uma variação 

da concentração de glicerol de 70,7 mmol L-1, correspondendo a um consumo percentual de 

18,13% do glicerol disponível. Esse resultado indica que a modificação do meio de cultura não 

resultou em um grande aumento no consumo de glicerol, porém esse consumo de substrato 

ocorre em um menor tempo. 

Em ambos os ensaios foi observada a produção de ácido butírico durante todo o 

crescimento, tendo uma concentração final de 16,0 mmol L-1 no meio WIS otimizado e de 10,0 

mmol L-1 no meio WIS original, um resultado que condiz com os resultados obtidos para DO e 

pH, visto que o maior crescimento do meio WIS otimizado resulta em maior produção de ácidos 

que por sua vez leva a maior queda do pH. 

Como foi observado na Figura 12B, ocorreu a produção de ácido acético durante a fase 

exponencial de crescimento no ensaio realizado com meio WIS otimizado. Nos pontos retirados 

em 9 e 11 horas foi observada uma concentração de aproximadamente 6 mmol L-1 de ácido 

acético, que não foi observada no ponto de 15 horas, esse resultado reafirma a reassimilação do 
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ácido acético por C. beijerinckii Br21  (SANDOVAL-ESPINOLA et al., 2017; FONSECA et 

al., 2021). Para o meio WIS original não foram observadas concentrações quantificáveis de 

ácido acético, no entanto possivelmente esse ácido era formado e rapidamente reassimilado 

pelo microrganismo. 

Para o meio WIS otimizado, a produção de 1,3-PDO sua foi iniciada aproximadamente 

4 horas após o início do ensaio e foi encerrada aproximadamente 15 horas após o início do 

ensaio, tendo velocidade máxima de produção entre 7 e 11 horas, 17,5 mmol L h-1. A 

concentração final de 1,3-PDO foi de 52,7 mmol L -1 resultando em uma produtividade global 

de 3,51 mmol L-1 h-1.  

Para o meio WIS original, a concentração final de 1,3-PDO foi de aproximadamente 

32,9 mmol L-1 de 1,3-PDO em 40 horas de ensaio. Comparando esse resultado com o meio 

otimizado é possível dizer que a otimização levou a uma maior concentração final de 1,3-PDO, 

32,9 mmol L-1 para o meio WIS e 52,7 mmol L-1 para o meio otimizado, um aumento de 

aproximadamente 60,2%. Além disso se comparada a produtividade é possível dizer novamente 

que a composição do meio otimizado é mais vantajoso, visto que leva a uma produtividade 

global de aproximadamente 3,51 mmol L-1 h-1 e que o meio WIS leva a uma produtividade de 

aproximadamente 0,82 mmol L-1 h-1.  

Para melhor comparação com a literatura foi montada a Tabela 18 que contém os 

resultados obtidos por diversos pesquisadores para a produção de 1,3-PDO por cepas de 

Clostridium. 
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Tabela 18 - comparação com a literatura dos trabalhos da literatura para a produção de 1,3 a partir de glicerol por diferentes cepas de Clostridium  

Cepa Referência Modo de operação 
Glicerol 

(mmol L-1) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 

Yp/s 

(mol mol-1) 

Produtividade 

(mmol L-1 h-1) 

C. beijerinckii DSM 791 WISCHRAL et al., 2015 Batelada 86,9 50,6 0,58 4,2 

C. beijerinckii DSM 791 (milhocina) WISCHRAL et al., 2016 Batelada 325,8 230 0,71 9,5 

C. beijerinckii DSM 791 modificada (A1) WISCHRAL et al., 2016 Batelada 380 248,4 0,65 12,9 

C. beijerinckii DSM 791 modificada (A1) WISCHRAL et al., 2016 Batelada alimentada 380 343 0,66 13,0 

C. beijerinckii NRRL B-593 
GUNGORMUSLER; 

GONEN; AZBAR, 2010 
Batelada 217,2 117 - - 

C. beijerinckii NRRL B-593 

GONEN; 

GUNGORMUSLER; 

AZBAR, 2013 

Continua 488,6 315,4 0,77 65,7 

C. beijerinckii NRRL B-593 

GONEN; 

GUNGORMUSLER; 

AZBAR, 2013 

Continuo 

Com célula imobilizada em anel 

vidro 

488,6 394,3 0,77 84,1 

C. beijerinckii NRRL B-593 

GONEN; 

GUNGORMUSLER; 

AZBAR, 2013 

Continuo 

Com célula imobilizada em 

esfera de vidro 

488,6 367,9 0,69 80,2 

C. butyricum JKT37 TEE et al., 2017 Batelada com controle de pH (7) 217,2 135,2 0,62 27,1 

C. butyricum JKT37 TEE et al., 2017 Batelada com controle de pH (7) 434,4 257,5 0,6 36,8 

C. butyricum JKT37 TEE et al., 2017 Batelada com controle de pH (7) 651,5 397,4 0,59 30,6 

C. butyricum JKT37 TEE et al., 2017 Batelada com controle de pH (7) 868,7 560 0,59 23,1 

C. butyricum JKT37 TEE et al., 2017 Batelada com controle de pH (7) 1303,1 742,9 0,53 20,0 

C. beijerinckii Br21 Este trabalho Batelada 390 37,9 0,54 - 

C. beijerinckii Br21 Este trabalho Batelada 390 34,9 0,32 0,8 

C. beijerinckii Br21 Este trabalho Batelada 370 52,7 0,67 3,5 
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Comparando apenas C. beijerinckii a concentração mais elevada foi obtida por 

GONEN; GUNGORMUSLER; AZBAR, 2013 com a cepa C. beijerinckii NRRL B-593, onde 

foi obtido 394,3 mmol L-1 de 1,3-PDO, em ensaios com fermentação contínua e células 

imobilizadas em anel de vidro utilizando glicerol bruto. Já a maior concentração com C. 

beijerinckii utilizando batelada foi obtido por WISCHRAL et al., 2016 com a cepa C. 

beijerinckii A1, onde foi obtido 248,4 mmol L-1 de 1,3-PDO, uma cepa modificada, operada 

em batelada com glicerol puro. 

O meio WIS utilizado nesse trabalho foi desenvolvido por WISCHRAL et al., 2015  

com o intuito de maximizar a produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii DSM 791, onde foi 

obtida uma concentração final de 50,6 mmol L-1 de 1,3-PDO. As principais diferenças do ensaio 

com o realizado neste trabalho com o realizado por WISCHRAL et al. (2015) foram o 

microrganismo utilizado, e a concentração inicial de glicerol, que era de 86,9 mmol L-1 

enquanto no presente trabalho foi utilizado a concentração de 390 mmol L-1. A concentração 

final de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21 nesse meio de cultura foi 34,9 mmol L-1, um valor 

31% menor que WISCHRAL et al., 2015, um resultado explicado pelo fato de a otimização ser 

relacionada a outro microrganismo. No entanto se comparado com o resultado obtido para o 

meio WIS otimizado para C. beijerinckii Br21, temos que foi observado uma produção 4,1% 

maior que o obtido por WISCHRAL et al., 2015. 

Outro fator importante é a substituição do extrato de levedura por milhocina, no meio 

de cultura WIS realizado por WISCHRAL et al., 2016. Essa substituição, junto com o aumento 

da quantidade de glicerol, resultou em um aumento na concentração final de 1,3-PDO por essa 

cepa, aumentando de 50,6 para 230 mmol L-1, um aumento de mais de 354% na concentração. 

Esse resultado indica um benefício da substituição do extrato de levedura e poderia resultar 

também em um aumento da produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. 

A modificação também foi estudada por WISCHRAL et al., 2016, onde a cepa 

utilizada no estudo foi modificada e levou a um aumento da concentração final de 1,3-PDO de 

8%, indicando que a realização da modificação genética pode ser uma boa estratégia. 

Outra variável estudada por WISCHRAL et al., 2016 foi a alteração do modo de 

operação. O modo de operação com batelada alimentada resultou em um aumento de 38% na 

concentração final de 1,3-PDO se comparado ao realizada em batelada. Esse resultado indica 

que possivelmente a alteração do modo de operação pode levar a um aumento na produção de 

1,3-PDO por cepas de C. beijerinckii Br21. 

A mesma comparação pode ser feita para os trabalhos de GONEN; 

GUNGORMUSLER; AZBAR, 2013 e GUNGORMUSLER; GONEN; AZBAR, 2010, que 
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utilizam C. beijerinckii NRRL B-593 para a realização dos trabalhos, nesse caso o modo de 

operação foi alterado de fermentação em batelada para fermentação contínua, o que resultou 

em um aumento de 170% na concentração final de 1,3-PDO, indo de 117 para 315,4 mmol L-1. 

Os resultados de GONEN; GUNGORMUSLER; AZBAR, 2013 mostram também que a 

produção de 1,3-PDO em fermentação contínua pode ser aumentada pela imobilização da 

célula, tanto por anel de vidro quanto esfera de vidro, que resultam em aumento de 25,0 e 

16,6%, respectivamente. 

O efeito da concentração inicial de glicerol foi estudado por TEE et al., 2017, 

utilizando C. butyricum JKT37. Nesse ensaio a concentração inicial de glicerol foi variada entre 

217,2 e 1303,1 mmol L-1 em batelada com controle de pH (7) no qual foi observado que o 

aumento da concentração de glicerol resulta em aumento na concentração final de 1,3-PDO. No 

entanto, também foi observado que o aumento da concentração de glicerol resulta na diminuição 

da conversão de substrato em produto (YP/S) e na produtividade, sendo necessário obter um 

equilíbrio entre essas variáveis para se obter a maior produção possível. 

 

5.6. Investigação do efeito dos íons ferro e sulfato sobre a produção de 1,3-PDO  

Após a comprovação de que o sulfato de ferro (FeSO4·7H2O) exerce uma influência 

positiva sobre a produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21 restou a dúvida sobre se o efeito 

era exercido pelo íon ferro ou pelo sulfato. Com o intuito de esclarecer esta questão foram 

realizados ensaios contendo os mesmos íons, mas em sais distintos do o FeSO4·7H2O, 

empregado anteriormente.  

Para esse estudo foi utilizado o Cloreto de Ferro III (FeCl3·6H2O) e o Sulfato de 

Potássio (K2SO4), em concentrações similares as utilizadas para o estudo inicial com o 

FeSO4·7H2O. 

 

5.6.1. Avaliação do efeito de Fe (III) na forma de FeCl3 

O cloreto de ferro III foi escolhido devido à diversos fatores, o primeiro é o papel 

positivo desempenhado pelo sulfato de ferro em etapas anteriores e que a presença de ferro em 

baixa concentrações é benéfica para a produção de 1,3-PDO (MOON et al., 2011). O segundo 

fator foi o estado de oxidação do ferro, que está em sua forma mais oxidada no cloreto de ferro 

III, o estado de oxidação pode ter diversos efeitos, tanto nas diferentes reações que este pode 

catalisar ou do fato de representar um aceptor ou doador de elétrons.  



76 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados obtidos com a adição de FeCl3·6H2O em diversas 

concentrações, utilizando o meio WIS convencional e 390 mmol L-1 de glicerol. 

 

Tabela 19 - Concentração final de 1,3-PDO e glicerol consumido com diferentes concentrações de FeCl3 

em meio WIS original em 72 h de fermentação do glicerol. 

Concentração de 

FeCl3·6H2O (mg L-1) 

Resultados 

pH DO 
Glicerol 

(mmol L-1) 

Consumo de 

glicerol (%) 

Ácido butírico 

(mmol L-1) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 

0 1,21 ± 0,07a 1,03 ± 0,09a 75,5 ± 0,7a 19,4 10,9 ± 1,3a 
39,8 ± 0,6a 

25,0 1,18 ± 0,05a 1,05 ± 0,01a 68,8 ± 2,9a 17,6 12,3 ± 0,3a 
28,0 ± 1,2b 

50,0 1,36 ± 0,11a 1,01 ± 0,01a 84,1 ± 3,0ab 21,6 15,6 ± 0,6b 
41,6 ± 2,6a 

75,0 1,23 ± 0,06a 1,04 ± 0,02a 77,4 ± 6,1a 19,8 15,8 ± 0,4b 
42,2 ± 2,8a 

100,0 1,67 ± 0,13b 1,08 ± 0,07a 95,4 ± 4,1b 24,5 18,6 ± 0,2c 
52,6 ± 0,3c 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo teste Tukey, 

p<0,05. 

*Concentração inicial de glicerol: 390 mmol L-1  

 

Como pode ser observado na Tabela 19 a adição de FeCl3·6H2O resultou em diferença 

estatisticamente significativa na concentração final de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21, sendo 

que a concentração de 100 mg L-1 resultou na concentração final de 52,6 mmol L-1 de 1,3-PDO. 

Essa adição resultou em um aumento de 32,2% na concentração se comparado ao controle e um 

resultado similar ao obtido pelo meio WIS otimizado, que resultou em 52,7 mmol L-1. Esse 

resultado indica que a adição de outras fontes de ferro pode auxiliar na produção de 1,3-PDO e 

que esse metal deve exercer um papel chave na produção desse composto por C. beijerinckii 

Br21. Este pode ter influência sobre a demanda energética do microrganismo, visto que ele leva 

a maiores consumos de glicerol e produção de ácidos, que resultam em um maior crescimento 

desse microrganismo nos ensaios. 

A importância do ferro já foi discutida em relação ao FeSO4, no entanto se comparado 

ao FeCl3 temos a mudança do estado de oxidação do ferro, que pode exercer funções diferentes 

no microrganismo. Comparando a concentração final de 1,3-PDO entre os ensaios com FeCl3 

e FeSO4, ambos na concentração de 75 mg L-1, temos que a concentração final foi muito 

próxima, 42,2 e 41,8 mmol L-1, respectivamente, indicando que ambos os estados de oxidação 

levam ao aumento da produção de 1,3-PDO em patamares similares. Esta constatação é feita 

mesmo se considerado apenas a massa do íon ferro, visto que a diferença da massa dos aníons 

é próxima e resulta uma diferença inferior a 7% na concentração dos íons de ferro. Esse 
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resultado condiz com o descrito por KONG et al., 2021 de que a disponibilidade do ferro exerce 

mais efeito sobre a formação de 1,3-PDO do que o seu estado de oxidação.  

Por outro lado, a concentração de 100 mg L-1 de cada sal (FeSO4 e FeCl3) promoveu 

uma diferença na produção, sendo observada uma maior concentração final de 1,3-PDO nos 

ensaios realizados com FeCl3.6H2O, comparado ao FeSO4. Uma explicação possível para a 

preferência pelo íon Fe3+ pode estar associado ao transporte dos íons ferro para o interior da 

célula. Bactérias gram-negativas, como Klebsiella estudada por KONG et al. (2021), possuem 

uma ampla variedade de transportadores de ferro, sendo eles para os diferentes estados de 

oxidação do íon e possuindo acesso facilitado (LAU; KREWULAK; VOGEL, 2016). No 

entanto, bactérias gram-positivas, como Clostridium, possuem um acesso dificultado dos íons 

aos transportadores, devido a presença da camada de peptidoglicano. Para que o transporte 

ocorra é necessário um mecanismo complementar onde um sideróforo ligado a um lipídeo 

realiza a captura do íon ferro e permite sua difusão pela camada de peptidoglicano. A 

necessidade de um sideróforo resulta em preferência pelo íon Fe3+, visto que esse estado de 

oxidação possui maior afinidade pelo sideróforo, (LAU; KREWULAK; VOGEL, 2016). 

5.6.2. Avaliação do efeito do SO4
2- na forma de K2SO4 

O sulfato de potássio foi escolhido pela presença do mesmo ânion (sulfato) do sal 

avaliado anteriormente (FeSO4·7H2O) e também seu efeito como possível aceptor de elétrons. 

Além disso é conhecida a capacidade de microrganismos redutores de sulfato em utilizar o 

sulfato como aceptor final de elétrons para a oxidação de diversos compostos, entre eles o 1,3-

PDO (QATIBI et al., 1991). A Tabela 20 contém os resultados obtidos pela adição de K2SO4 

em diversas concentrações, utilizando o meio WIS convencional e 390 mmol L-1 de glicerol. 

 

Tabela 20 - Concentração final de 1,3-PDO e glicerol consumido com diferentes concentrações de 

K2SO4 em meio WIS original em 72 h de fermentação do glicerol. 

Concentração de 

K2SO4 (mg L-1) 

Resultados 

pH DO 
Glicerol 

(mmol L-1) 

Consumo de 

glicerol (%) 

Ácido butírico 

(mmol L-1) 

1,3-PDO 

(mmol L-1) 

0 1,21 ± 0,07a 1,03 ± 0,09a 75,5 ± 0,7a 19,4 10,9 ± 1,3a 
39,8 ± 0,6a 

25,0 1,75 ± 0,06b 1,14 ± 0,10a 61,6 ± 7,5a 15,8 11,8 ± 0,8a 
25,3 ± 1,1b 

50,0 1,67 ± 0,05b 1,14 ± 0,05a 72,3 ± 2,1a 18,5 11,9 ± 0,9a 
30,5 ± 1,1c 

100,0 1,65 ± 0,05b 1,02 ± 0,04a 66,0 ± 2,9a 16,9 13,0 ± 1,0a 
29,5 ± 1,9c 

*as letras indicam diferença significativa entre resultados, conforme revelado pelo teste Tukey, 

p<0,05. 

*Concentração inicial de glicerol: 390 mmol L-1  
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Como pode ser observado na Tabela 20 ocorreu diferença estatisticamente 

significativa na concentração final de 1,3-PDO com a adição de K2SO4, onde a adição do sal 

resultou em diminuição da sua concentração, se comparado ao ensaio controle. Esse resultado 

pode estar relacionado ao fato de estar ocorrendo a utilização do 1,3-PDO por C. beijerinckii 

Br21, de forma a diminuir a sua concentração. Não correu diferença estatisticamente 

significativa no consumo de glicerol, na concentração final de ácido butírico e na DO, o que 

indicaria que o glicerol poderia estar sendo direcionado a formação de outros produtos. 

A outra variável com diferença estatisticamente significativa foi o pH, sendo que essa 

variável do processo resultou em uma queda maior nos ensaios com a adição de K2SO4 se 

comparados aos resultados obtidos com o controle. Esse resultado pode novamente indicar o 

consumo do 1,3-PDO, visto que segundo QATIBI et al., 1991 e ZHOU et al., 2022 os produtos 

da reassimilação desse composto na presença de sulfato são, acetato, bissulfeto e bicarbonato, 

todos íons relacionados a ácidos e que poderiam levar a maior queda do pH. Além disso, os 

íons bissulfeto e bicarbonato não seriam detectados pelas condições cromatográficas utilizadas 

e o íon acetato, que poderia ser detectado, precisaria estar em uma concentração superior a 0,3 

g L-1, um valor elevado se considerado apenas a produção pela reassimilação do 1,3-PDO. 

Os resultados obtidos comparando os ensaios com a adição de FeSO4, FeCl3 e K2SO4 

no meio WIS indicam o efeito positivo da adição de ferro e também o efeito negativo sobre a 

produção de 1,3-PDO pela presença do íon sulfato. 

Comparando os ensaios com a adição de FeSO4·7H2O e FeCl3·6H2O temos na 

concentração de 75 mg L-1 de cada sal foi observado uma concentração semelhante de 1,3-PDO, 

41,8 e 42,2 mmol L-1, respectivamente. No entanto, na concentração de 100 mg L-1 de cada sal 

foi observado diferença nos resultados de concentração de 1,3-PDO, sendo que o FeSO4 levou 

a uma concentração menor de 1,3-PDO, 18,8 mmol L-1, do que o FeCl3 com 52,6 mmol L-1 de 

1,3-PDO, indicando que o aumento da concentração do sal só é benéfico para o FeCl3. A 

diferença nesse resultado pode estar relacionada ao aníon de cada sal, visto o efeito do íon 

sulfato sobre a degradação do 1,3-PDO (QATIBI et al., 1991; ZHOU et al., 2022). 

A comparação entre os resultados obtidos com a adição de FeSO4 e K2SO4 podem 

reafirmar essa conclusão. A adição excessiva dos sais contendo sulfato resultou em diminuição 

na produção de 1,3-PDO, como pode ser observado na concentração de 100 mg L-1 de cada sal, 

que levou a uma queda de 29% na produção com FeSO4 e uma queda de 26% na produção com 

K2SO4. Esse resultado indica que em próximos trabalhos do grupo de pesquisa pode ser avaliada 

a adição de FeCl3 em conjunto com outras variáveis, podendo resultar em aumento na produção 

de 1,3-PDO. 
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5.7. Considerações finais 

A comparação entre os diferentes meios de cultura, realizada inicialmente neste 

trabalho, foi essencial para a execução das etapas seguintes. Tal comparação indicou que o meio 

WIS era o mais adequado para a produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. Além disso, a 

análise de PLS indicou os compostos que poderiam levar ao aumento na produção de 1,3-PDO, 

por C. beijerinckii Br21, quais sejam: K2HPO4, KH2PO4, extrato de levedura, FeSO4.7H2O, 

Cisteína e MgSO4.7H2O.   

 Dentre estes optou-se por estudar o K2HPO4, o extrato de levedura e FeSO4. Ensaios 

com diferentes concentrações de fosfato de potássio bibásico (K2HPO4) mostraram que a 

concentração originalmente presente no meio WIS, 5 g L-1, era a mais adequada para a produção 

de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. O aumento da concentração de extrato de levedura no 

meio WIS de 0,5 para 1,0 g L-1, auxiliou no aumento da produção de 1,3-PDO. Os ensaios com 

sulfato de ferro II (FeSO4) revelaram que a adição desse composto na concentração de 75 mg 

L-1 resultou no aumento de 1,3-PDO. 

Também foram realizados ensaios com a adição de vitamina B12, que é muito 

associada a produção de 1,3-PDO em algumas espécies de Clostridium. No entanto, o resultado 

desses ensaios indicou que a suplementação com vitamina B12 não era necessária. 

O desenvolvimento de um meio WIS modificado (WISmod,), baseado no meio WIS 

original, mas com maior concentração de extrato de levedura e a adição de FeSO4, resultou em 

apenas 8% de aumento da produção de 1,3-PDO. Entretanto, este foi potencializado pela 

otimização da concentração de FeSO4 adicionado ao meio. A otimização resultou em um 

modelo significativo e preditivo, que em seu ponto ótimo levou ao acréscimo da concentração 

final de 1,3-PDO de 34,9 para 52,7 mmol L-1, ou seja, 51,3%. 

Para averiguar qual dos íons integrantes do FeSO4 foi o responsável pelo aumento de 

1,3-PDO foi adicionado outras fontes dos íons na forma de FeCl3 e K2SO4. Os resultados 

indicaram que o ferro é o íon que exerce influência positiva sobre a produção de 1,3-PDO por 

C. beijerinckii Br21. Em contrapartida, o íon sulfato leva a diminuição da concentração final 

de 1,3-PDO, provavelmente devido à degradação do produto pelo sulfato. 

A Figura 13 mostra os principais resultados obtidos em cada fase do trabalho de 

otimização de meio para a obtenção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21, enfatizando a 

recuperação de carbono do glicerol, a concentração celular, a concentração de ácido butírico e 

do 1,3-PDO.  
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Figura 13 –Resumo do balanço de carbono dos principais resultados obtidos em cada fase do trabalho. 

 

*Para a recuperação de carbono foi considerada a fórmula da massa celular: C4H7O2N (BIEBL, 2001) 

 

Como pode ser observado na Figura 13, 5 das 7 condições estudadas resultaram em 

valores entre 70 a 90% de recuperação de carbono. Tal resultado é esperado visto que a oxidação 

do glicerol resulta em dióxido de carbono, o qual não foi quantificado. 

Duas condições resultaram em recuperação de carbono superior a 90%. Nos ensaios 

com 75 mg L-1 de FeSO4 e com o meio WIS otimizado, a recuperação de carbono foi de 92,3% 

e superior a 100%, respectivamente.  

O ensaio da otimização resultou em uma recuperação de carbono de 105,7%, indicando 

que provavelmente o microrganismo está realizando a captação de carbono, o que pode 

representar uma alternativa extremamente interessante do ponto de vista ambiental e que deverá 

ser abordado em trabalhos futuros do grupo de pesquisa. 
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6. CONCLUSÕES 

O estudo com diferentes composições de meios de cultura indicou preliminarmente 

aquele que levava à maior produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21 e a regressão por 

mínimos quadrados parciais (PLS) sinalizou as substâncias com maior influência sobre a 

produção, sendo os principais, K2HPO4, extrato de levedura e FeSO4·7H2O. 

O estudo com as diferentes concentrações dos mencionados compostos mostrou que a 

concentração de K2HPO4 presente no meio WIS é o mais adequado para a produção de 1,3-

PDO e que o aumento da concentração de extrato de levedura resulta em aumento da 

concentração de 1,3-PDO. Além disso, a adição de FeSO4·7H2O também aumentou da 

produção de 1,3-PDO.  

A suplementação do meio com vitamina B12 não se mostrou necessária para a 

fermentação de glicerol por C. beijerinckii Br21. 

O desenvolvimento de um novo meio de cultura baseado no meio WIS, com o aumento 

da concentração de extrato de levedura e a adição de FeSO4·7H2O, resultou em leve aumento 

na produção de 1,3-PDO.  

A otimização da concentração de glicerol e de FeSO4·7H2O no meio WISmod resultou 

em um aumento de 51,3% na produção de 1,3-PDO em relação ao meio WIS original.   

O íon ferro possui influência positiva sobre a produção de 1,3-PDO e o íon sulfato 

negativa, possivelmente pela degradação desse composto na presença de sulfato. Esses 

resultados indicam que a adição de outros compostos com íon ferro poderiam resultar em 

produções superiores aos observados para o FeSO4·7H2O. 

O objetivo geral desse trabalho foi concluído, com o aumento da produtividade de 1,3-

PDO no meio otimizado. No entanto, outros estudos como a otimização da concentração de 

outros sais de ferro, tais como o FeCl3·6H2O poderia resultar em maiores produções. Aliado a 

isto a alteração do modo de operação ou da fonte de nitrogênio também poderiam ter um efeito 

positivo sobre a produção de 1,3-PDO por C. beijerinckii Br21. 
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Anexo A – Dados utilizados para obtenção do modelo de PLS 

 K2HPO4 

Extrato 

de 

levedura 

MgSO4·7H2O KH2PO4 FeSO4·7H2O Cisteína 1,3-PDO 

CH-1 0 1 0,1 1 0,045 0 19,60258 

CH-2 0 1 0,1 1 0,045 0 19,48272 

CH-3 0 1 0,1 1 0,045 0 20,38165 

RCM-1 5 0,5 0 0 0 0,5 53,28427 

RCM-2 5 0,5 0 0 0 0,5 42,4103 

RCM-3 5 0,5 0 0 0 0,5 48,77697 

TH-1 1,5 0,5 0,492 1,5 0,02 0,5 31,97004 

TH-2 1,5 0,5 0,492 1,5 0,02 0,5 39,64673 

TH-3 1,5 0,5 0,492 1,5 0,02 0,5 35,36549 

BL-1 0,5 1 0,2 0,5 0,01 0,3 18,36667 

BL-2 0,5 1 0,2 0,5 0,01 0,3 16,7591 

BL-3 0,5 1 0,2 0,5 0,01 0,3 15,93955 

TYA-1 0 2 0,3 0,5 0,01 0 6,305691 

TYA-2 0 2 0,3 0,5 0,01 0 6,808253 

TYA-3 0 2 0,3 0,5 0,01 0 6,193718 

WIS-1 5 0,5 0 0 0 0 35,26771 

WIS-2 5 0,5 0 0 0 0 36,90209 

WIS-3 5 0,5 0 0 0 0 37,13287 

ANS-1 3 5 0 0 0 0 23,87278 

ANS-2 3 5 0 0 0 0 29,03719 

ANS-3 3 5 0 0 0 0 31,03798 

CGM-1 0,75 5 0,7 0,75 0,01 0 29,05507 

CGM-2 0,75 5 0,7 0,75 0,01 0 27,20095 

CGM-3 0,75 5 0,7 0,75 0,01 0 28,44474 

P2-1 0,5 1 0,4 0,5 0,01 0,5 8,290708 

P2-2 0,5 1 0,4 0,5 0,01 0,5 9,458273 

P2-3 0,5 1 0,4 0,5 0,01 0,5 8,232356 
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Anexo B – Dados utilizados para obtenção do DCCR 

Condição Glicerol FeSO4 1,3-PDO 

1 -1 -1 30,2207036 

2 1 -1 39,8531563 

3 -1 1 42,2198274 

4 1 1 57,25851 

5 -1,4142 0 31,0171288 

6 1,4142 0 48,9476497 

7 0 -1,4142 30,6976826 

8 0 1,4142 39,6670609 

9 0 0 51,3954528 

10 0 0 50,7919569 

 

 


