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Introdução
O conceito biotecnológico de fermentação refere-se 

a como ela é executada tecnicamente, entendendo-se 
como um processo de conversão química de matérias-
primas em produtos, através da ação de 
microrganismos. Todas as fermentações obedecem a 
mecanismos bioquímicos de transformação do substrato 
em produtos, sendo as reações que compõem o processo 
global de transformação catalisadas por enzimas, 
geralmente na presença dos microrganismos produtores 
destas últimas [1].

A produção de etanol a partir da bactéria 
Zymomonas mobilis requer substratos ricos em glicose, 
frutose ou sacarose, pois meios contendo celulose, 
inulina ou amido não são usados diretamente como 
substratos para fermentação alcoólica devido à bactéria 
não ser capaz de hidrolisar estes polímeros, 
necessitando de uma etapa de hidrólise anterior à 
fermentação [2].

A algaroba (Prosopis juliflora (SW) DC.) é uma 
leguminosa arbórea tropical e suas vagens inteiras 
quando secadas e trituradas em moinho produzem uma 
farinha que possui elevado valor nutritivo, 
principalmente açúcares e proteínas [3].

Dada a elevada produtividade da vagem de algaroba 
no Brasil, especialmente no nordeste, seu alto teor de 
açúcares, além da expressiva quantidade de frutos 
desperdiçados no campo, objetivou-se com este estudo 
verificar a produção de etanol a partir do extrato aquoso 
obtido da farinha da algaroba fermentado por 
Zymomonas mobilis.

Metodologia
Vagens maduras de algaroba foram adquiridas 

através da SUPRANOR (Suprimentos de Alimentos do 
Nordeste S/A) sendo selecionadas para o estudo 
descartando-se as atacadas por insetos, fungos e as de 
pequeno desenvolvimento.

A elaboração da farinha e produção do extrato 
aquoso da algaroba foi realizado a partir da metodologia 
descrita por Silva et al. [4].

Foi utilizada a cepa de Zymomonas mobilis 
codificada como UFPEDA-205 ZAP, cedida pela 
coleção de microrganismos do Departamento de 
Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. 

Para o meio de crescimento e manutenção foi utilizado 
o caldo SSDL composto de 5,0g/L de extrato de 
levedura e 20,0g/L de glicose. Após incubação por 24 
horas a 30ºC, as culturas foram conservadas a 4ºC sendo 
reativadas após 30 dias. Ressaltando que as cepas foram 
consideradas jovens com 24 a 96 horas de crescimento.

Para obtenção do pré-inóculo foram utilizadas 
células jovens de Zymomonas mobilis adicionadas numa 
concentração de 5% (v/v) em caldo SSDL e 
posteriormente submetidas à agitação em shaker 
rotatório (150 rpm) por 24 horas a temperatura 
ambiente.

O extrato aquoso obtido da farinha da algaroba 
acrescido de sais, 0,2% de fosfato de potássio (KH2PO4) 
e 0,1% de sulfato de amônio (NH4)2SO4), foi utilizado 
como substrato para fermentação. Foi adicionada uma 
concentração de 5% do pré-inóculo ao extrato aquoso e 
submetido ao processo fermentativo submerso sob 
condição de cultivo estática (em bancada), em 
temperatura ambiente (28±1ºC) por um período de 
incubação de 0 a 72 horas.

A produção de etanol foi analisada através de 
Cromatógrafo a Gás modelo CG 3537D equipado com 
um detector de ionização de chama. O teor de glicose 
foi determinado através do sistema enzimático 
utilizando o kit GLICOSE PAP – Liquiform da 
LABTEST DIAGNÓSTICA. A biomassa através da 
metodologia da Contagem Padrão em Placas [5] e pH 
através do pHmetro.

Os parâmetros de fermentação foram calculados a 
partir das seguintes fórmulas:
Açúcar consumido:

 0SSS f  , onde:

S açúcar consumido (g de glicose.L-1);

fS concentração final de açucares (g de glicose.L-1);

0S concentração inicial de açucares (g de glicose.L-

1).
Etanol produzido:

 if PPP  , onde:

P etanol produzido (g.L-1);

fP concentração de etanol final (g.L-1);

iP concentração de etanol inicial (g.L-1).
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PR produtividade de etanol (g.L-1.h-1),
t  tempo de fermentação (h).

Eficiência de fermentação   %P , com base no 

rendimento teórico proveniente da equação de Gay-
Lussac (51,1 g etanol. 100g glicose-1):
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Os dados obtidos das curvas de crescimento foram 
analisados pelo teste “t” de student, utilizando o teste de 
Duncan para comparação, ao nível de 5% de 
significância. 

Resultados e Discussão
O perfil dos resultados obtidos de produção de 

etanol (g/L), concentração de glicose (g/L), biomassa 
(Log UFC/mL) e pH do processo fermentativo durante 
72 horas utilizando como substrato o extrato aquoso da 
algaroba fermentado por Z. mobilis sob condição 
estática está representado na figura 1.

Observou-se que durante o processo fermentativo 
houve produção de glicose no meio até 24 horas, sendo 
verificada uma expressiva diminuição a partir das 30 
horas de fermentação. O aumento da glicose no meio se 
deve à elevada concentração de sacarose presente no 
extrato da algaroba que durante a fermentação é 
hidrolisada pela bactéria em glicose e frutose, 
comprovando a capacidade da Z. mobilis em hidrolisar 
diretamente sacarose, glicose e frutose como fontes de 
carbono para produção de etanol [2]. Ao término da 
concentração de sacarose no meio, ou seja, encerrando o 
processo de hidrólise, a glicose tende a ser consumida 
completamente para conversão em etanol e produção de 
biomassa.

Estudo desenvolvido por Favela Torres e Baratti [6]
demonstrou que o crescimento da Z. mobilis durante o 
processo fermentativo foi fortemente inibido por altas 
concentrações de glicose. Porém, foram verificados 
elevados rendimentos de etanol, levando a conclusão 
que altas concentrações de glicose inibem o crescimento 
da bactéria, mas não a produção de etanol.

Durante o processo verificou-se que o pH manteve-
se relativamente estável durante a fermentação.

Os resultados obtidos dos parâmetros da 
fermentação, baseados em produtividades de etanol (g.L-

1.h-1), fator de conversão de substrato em etanol e 

eficiência de fermentação (%), estão apresentados na 
tabela 1.

Foram determinados três tempos de fermentação 
distintos baseados na verificação da menor faixa de 
tempo com melhores resultados quanto aos parâmetros 
analisados.

Ao analisar os parâmetros de fermentação verificou-
se uma superioridade com 30 horas sobre os demais 
tempos considerados. Com relação à produtividade de 
etanol foi verificado que com 30 e 36 horas de 
fermentação obteve-se 4,69 g.L-1.h-1 e 4,56 g.L-1.h-1, 
respectivamente. Estes resultados foram superiores aos 
encontrados por Favela Torres e Baratti [6], cuja 
produtividade de etanol apresentou resultados de 2,3
g.L-1.h-1 com 35 horas de fermentação, utilizando como 
substrato farinha de trigo hidrolisada enzimaticamente e 
fermentada por Z. mobilis sob agitação. 

A maior conversão de substrato em etanol e, 
portanto, de eficiência de fermentação também foi 
verificada até 30 horas. Ao nível de aplicação industrial, 
verifica-se que este representa o período mais breve 
com melhores resultados quanto aos parâmetros 
estudados, significando economia de tempo e custo para 
a indústria.

Conclusões
Os resultados obtidos permitem concluir que: 

 Dentro das faixas de tempo analisadas, a melhor 
produtividade de etanol, maior conversão do substrato 
em etanol e, conseqüentemente, a melhor eficiência de 
fermentação é obtida até 30 horas de fermentação. 

 A algaroba apresenta-se como matéria-prima viável 
para ser utilizada em processos biotecnológicos, 
visando um maior aproveitamento das vagens 
produzidas e, portanto, obter um produto com maior 
valor agregado.
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Figura 1. Dados experimentais de produção de etanol, biomassa, glicose e pH em fermentação submersa de extrato 
aquoso de algarroba por Z. mobilis UFEPEDA-205 sob condição estática.

Tabela 1 – Parâmetros do extrato aquoso da algaroba fermentado por Zymomonas mobilis considerando três distintos 
tempos de fermentação.

Tempos de Fermentação (horas)
Parâmetros da Fermentação

até 72 até 36 até 30
PR produtividade de etanol (g.L-1.h-1) 0,45 4,56 4,69


S

PY fator de conversão de substrato em etanol 5,76 35,96 44,36

(%)P = Eficiência de fermentação (%) 11,27 70,37 86,81


