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RESUMO 

 

A crescente geração de glicerol como subproduto da produção de biodiesel vem chamando 

atenção em relação a destinação desse composto. Para destinação da glicerina, uma alternativa 

viável e de baixo custo é a produção de produtos de alto valor agregado, como os ácidos 

carboxílicos, a partir da fermentação anaeróbia. O ácido valérico é um ácido carboxílico que 

possui diversas aplicações na produção de fármacos e biocombustíveis, e pode ser produzido 

a partir do alongamento de cadeia carboxílica do glicerol. Nesse contexto, o objetivo desta 

pesquisa foi produzir ácido valérico a partir da fermentação anaeróbia do glicerol residual do 

biodiesel e etanol, com sistema de extração líquido-líquido usando membranas de fibras ocas 

e, óxido de trioctilfosfina como solução extratora. Para produção de ácido valérico foi 

utilizado um filtro anaeróbio de fluxo ascendente (FAFA) com volume útil de 13,8 L, operado 

com cargas orgânicas volumétricas de 5,0 e posteriormente 7,5 gDQO.L-1.d-1 e pH 5,0. O 

reator foi inoculado com dois lodos diferentes, um adaptado a degradação de glicerol e outro 

adaptado a produção de ácido caproico. Para evitar a competição entre microrganismos pelo 

substrato, foi utilizada uma solução de clorofórmio para inibir metanogênese acetoclástica e 

favorecer o processo alongamento de cadeia. Com cromatografia líquida de alta resolução, 

constatou-se que o etanol e o glicerol foram completamente consumidos e os principais 

metabólitos produzidos foram os ácidos acético, propiônico, butírico e valérico. A extração de 

ácido valérico, junto com o aumento da COV aumentaram as taxas de produção de ácidos de 

cadeia curta (principalmente de cadeia ímpar), com isso, devido a falta de doadores de 

elétrons o reator o ácido propiônico foi o mais abundante, chegando a cerca de 16 g.L-1. O 

ácido mais extraído foi o valérico, compondo em média 52% dos metabólitos extraídos. 

Devido ao processo de extração e o aumento da COV, a produção de ácidos valérico foi 

otimizada de 0,42 a 0,93 gHVA.L-1.d-1, no reator. 

 

Palavras-chave: Alongamento de cadeia carboxílica, óxido de trioctilfosfina, membranas de 

fibras ocas. 



 

 

ABSTRACT 

 

A growing generation of glycerol as a by-product of the production of biodiesel, 

has been bringing attention to the destination of this compost. For the 

destination glycerin, one viable and low cost alternative is the production of 

high value added products such as carboxylic acids from anaerobic fermentation. 

Valeric acid, for example, is a carboxylic acid, which has diverse applications in 

the production of phamacose biofuels and can be produced from lengthening the 

carboxylic chain of glycerol. In this context, the purpose of the research is to 

produce valeric acid from the anaerobic fermentation of the residual glycerol 

from biodiesel, with the liquid-liquid extraction system using membranes of 

hollow fibers and utilizing trioctylphospine oxide as an extractor solution. For 

the production of valeric acid, it was utilized an anearobic filter of upward flow 

with working volume of 13.8L, operated with volumetric organic charge of 5.0 

and 7.5 gCOD.L -1.d -1  and pH of 5.0. The reactor was inoculated with two 

different sludges, one adapted to a degradation of glycerol and other adapted to 

the production of caproic acid. Two avoid competition between the 

microorganisms for the substract, it was utilized a solution of chloroform to 

inhibit acetoclastic mathanogenesis and to favor the process of lengthening of 

the chain. With high-resolution liquid chromatography, it has been observed that 

the ethanol and the glycerol were completely consumed and the main 

metabolites produced were acetic, propionic, butyric and valeric acids. The 

extraction of the valeric acid, together with the increase of VOC there was an 

increase of production rates of acids of short chain (especially the odd chains) 

and with this, due to the lack of donors of electrons the reactor showed high 

concentration of propionic acid. The acid which was most extracted was the 

valeric, composing in average 52% of the extracted metabolites. The production 

of carboxylic acids of short chains was optimized in the reactor due to the 

extraction process.  
 

Keywords: carboxyl chain stretching, oxide trioctylphosphine, hollow fiber membranes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Silva et al. (2008), a dependência do petróleo e a poluição gerada pelo 

óleo diesel são as grandes desvantagens do uso destes combustíveis. Com isso, futuras 

estratégias para garantir recursos energéticos devem incluir tecnologias para a produção de 

biocombustíveis, como bioetanol, biodiesel e biogás (VIANA et al., 2012a). 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

no Brasil, em 2004, foi criado o Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que 

introduziu o biodiesel na matriz energética do País, porém a obrigatoriedade de mistura desse 

biocombustível ao diesel só começou em 2008 com teor de 2%. Desde então esse teor vem 

aumentando, chegando a 8% em 2017 e a previsão é chegar a 10% em março de 2019 (ANP, 

2017). 

O biodiesel é produzido pela reação de transesterificação de triglicerídeos com um 

álcool monovalente (Ex: metanol e etanol) com alquil ésteres de ácidos graxos, nesse 

processo, a cada quilo de biodiesel produzido, são gerados 100g de glicerol (AMARAL et al., 

2009). A glicerina residual da síntese de biodiesel apresenta de 55% a 90% de pureza, 

dificultando sua utilização química e farmacêutica devido ao alto custo de purificação. As 

impurezas do glicerol bruto consistem em triglicerídeos, ácidos graxos e metanol não 

convertidos, biodiesel e sabões (AMARAL et al., 2009; VIANA et al., 2012b). Segundo 

Viana (2016), no Mundo foram produzidas cerca de 3.200.000 toneladas de glicerol residual 

em 2015, com previsão de aumento para 3.860.000 toneladas até 2024. 

O grande aumento da produção de glicerol está ocasionando excesso desse 

composto no mercado, portanto, novas aplicações devem ser desenvolvidas. Uma das 

soluções para isso é a conversão biológica de glicerol de resíduos para matérias-primas ou 

biocombustíveis (DA SILVA; MACK; CONTIERO, 2009; TEMUDO et al., 2008). 

Nesse contexto, a fermentação anaeróbia é um processo alternativo de baixo custo, 

que pode converter resíduos em produtos de alto valor agregado como álcoois e ácidos 

carboxílicos (LIU et al., 2014). Alguns trabalhos como Biebl (2001), Viana (2016) e Ling et 

al. (2017) propõem produzir compostos como 1,3 propanodiol, hidrogênio e ácido acético 

como alternativa à destinação do glicerol residual. 

 Dentre os ácidos carboxílicos encontra-se o ácido valérico, que possui diversas 

aplicações dentre elas estão a produção de fármacos e biocombustíveis (valéric biofuels) 

(CONTINO et al., 2013; LANGE et al., 2010). O ácido valérico pode ser produzido a partir 

http://www.anp.gov.br/wwwanp/
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do alongamento de cadeia carboxílica utilizando como principal substrato o propionato 

(GROOTSCHOLTEN et al., 2013). Contudo, na literatura a produção biológica de ácido 

valérico é muito pouco estudada e esse composto pode contribuir bastante na indústria de 

biocombustíveis. 

Contudo, altas concentrações de ácidos carboxílicos podem causar a inibição da 

produção dos mesmos, limitando sua produção via metabolismo biológico. Com isso, foram 

desenvolvidos processos de remoção desses ácidos do líquido fermentativo, fazendo com que 

esses compostos nunca alcancem concentrações inibitórias, acarretando no aumento da 

produção.  



16 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Produzir e extrair ácido valérico a partir da fermentação anaeróbia de glicerol 

residual proveniente do biodiesel. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a produção dos principais metabólitos gerados na degradação anaeróbia do 

glicerol. 

• Avaliar o processo de alongamento de cadeia carboxílica até ácido valérico com e sem 

extração em linha. 

• Avaliar a eficiência de extração de ácido valérico, utilizando membranas de fibras ocas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Glicerol 

 

Glicerol, glicerina ou 1,2,3 propanotriol (Figura 1) é um tri-álcool com três 

átomos de carbono (Figura 2) que pode ser obtido de fontes naturais ou da matriz 

petroquímica. Essa é uma das substâncias químicas mais versáteis e valiosas para o homem, é 

um líquido bastante viscoso, com sabor adocicado, inodoro e incolor (BEATRIZ; ARAÚJO; 

DE LIMA, 2011). 

 

Figura 1: Estrutura molecular do glicerol 

 

Fonte: Adaptado de Amaral (2009) 

 

 Segundo da Silva, Mack e Contiero (2009), glicerol pode ser produzido por 

fermentação microbiana ou síntese química (a partir de matéria-prima petroquímica), pode 

também ser recuperado da fabricação de sabão. O biodiesel é produzido a partir de óleos 

vegetais e gorduras animais por transesterificação, que consiste em uma reação de um 

triglicerídeo com metanol ou etanol (alcoólise) e os produtos gerados são o glicerol e metil 

éster (biodiesel), essa reação geralmente é catalisada por hidróxido de sódio (NaOH) ou 

hidróxido de potássio (KOH ) (DA SILVA; MACK; CONTIERO, 2009). 

O glicerol pode ser usado em várias indústrias: cosméticos, tintas, automotivas, 

alimentares, farmacêuticas, celulose e papel, couro e têxtil. Porém, sua produção está 

aumentando drasticamente, ocasionando excesso de glicerol no mercado, portanto, novas 

aplicações devem ser desenvolvidas. Uma das soluções para isso é a conversão biológica de 

glicerol de resíduos para matérias-primas ou biocombustíveis (DA SILVA; MACK; 

CONTIERO, 2009; TEMUDO et al., 2008). 
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3.2. Fermentação Anaeróbia 

 

A fermentação anaeróbia envolve a degradação e a estabilização da matéria 

orgânica na ausência de oxigênio através de mecanismos microbianos (CHEN; CHENG; 

CREAMER, 2008). Esse processo pode ser usado para gerar produtos de alto valor agregado 

de várias biomassas, incluindo resíduos orgânicos. Para este processo, os recursos usados para 

a produção de álcoois e ácidos orgânicos são ricos em proteínas, lipídios e carboidratos 

(CAVALCANTE et al., 2016). 

A digestão anaeróbia compreende quatro processos básicos como demonstrado na 

Figura 2: I) Hidrólise, na qual a maioria dos compostos orgânicos complexos são degradados 

em produtos mais simples; II) Fermentação primária (acidogênese), em que os compostos 

orgânicos provenientes da hidrólise são convertidos em ácidos graxos de cadeia curta 

(AGCCs); III) Fermentação secundária (acetogênese), que consiste em converter os AGCCs 

em compostos que formam os substratos para a produção de metano; IV) Metanogênese, na 

qual os ácidos voláteis são consumidos, produzindo metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) 

(BUENO, 2010). Nesse processo podem ser gerados produtos de alta densidade energética e 

interesse, tais como o hidrogênio, álcoois e ácidos orgânicos (GONZÁLEZ-CABALEIRO et 

al., 2013). 

Na digestão anaeróbia, o metano é formado principalmente por dois grupos de 

microrganismos, que são as Archaeas Metanogênicas Hidrogenotróficas (AMH) e 

Acetoclásticas (AMA). As AMH produzem CH4 a partir de hidrogênio (H2) e CO2, enquanto 

as AMA geram o mesmo composto a partir da degradação ácido acético (DEMIREL; 

SCHERER, 2008). 
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Figura 2: Esquema simplificado de degradação anaeróbia da matéria orgânica. 

 

Fonte: Adaptado de Renou (2008). 

 

3.3. Ácidos Carboxílicos 

 

Os ácidos carboxílicos são moléculas orgânicas caracterizadas pela presença do 

grupo carboxila ligado à cadeia principal. Neste grupo estão incluídos os ácidos graxos 

voláteis (AGVs), que podem ser classificados em: ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) 

quando a molécula contém até cinco átomos de carbono; e ácidos graxos de cadeia media 

(AGCM) quando os ácidos possuem de seis a oito átomos de carbono (GROOTSCHOLTEN 

et al., 2014; LIU et al., 2014; RAPOSO et al., 2013). Na Tabela 1 estão apresentadas algumas 

características de AGVs produzidos na degradação anaeróbia. 
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Tabela 1: Propriedades de alguns AGVs produzidos na fermentação do anaeróbia. 

Grupo Ác. 

Carboxílico 

Fórmula DQO 

equivalente 

(g.DQO/gácido) 

pKa Solubilidade 

(g.L-1) 

AGCC Fórmico C1H2O2 0,348 3,75 Completa 

Acético C2H4O2 1,066 4,75 Completa 

Propiônico C3H6O2 1,512 4,87 Completa 

AGCM 

Butírico C4H8O2 1,816 4,81 Completa 

Valérico C5H10O2 2,037 4,84 40 

Caproico C6H12O2 2,204 4,88 11 

Fonte 1: Adaptado de Liu et.al (2014), Grootscholten et.al (2014), Vertova et.al (2009) e 

Raposo et al. (2013) 

Nota: DQO – demanda química de oxigênio. 

 

3.4. Oxidação Reversa 

 

As cadeias de carbono de moléculas em culturas mistas, sob condições anaeróbias, 

podem ser alongadas por vias microbianas diferentes. Um dos caminhos desse processo é a β 

oxidação reversa (BOR), que é um ciclo que adiciona uma molécula de acetil-CoA, derivado 

do lactato e do etanol, a um carboxilato, alongando a cadeia com dois átomos de carbono por 

vez (ou seja, de ácido propiônico [HPr] para n-valérico [HVa]) (SPIRITO et al., 2014). 

Segundo Grootscholten et.al (2013), Clostridium kluyveri é o microrganismo 

dominante no alongamento de cadeia, porém é possível que outros microrganismos também 

consigam realizar este processo. Mas, para que o alongamento ocorra, a primeira condição 

requerida é a presença de compostos, ricos em energia, como etanol e lactato, para reduzir 

equivalentes e acetil-CoA através de caminhos microbiológicos (SPIRITO et al., 2014). 

Segundo Cavalcante et al. (2016), o etanol e o ácido lático são substratos ideais 

para fornecer elétrons nos ciclos BOR durante o processo de alongamento da cadeia 

carboxílica, pois além de serem facilmente convertidos em acetil-CoA, o etanol e o ácido 

lático oferecem uma série de equivalentes redutores que podem suportar alta síntese de 

AGCM. 
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3.5. Fermentação do Glicerol 

 

Existem duas vias para o catabolismo de glicerol a oxidativa e a redutora (Figura 

3). Na via redutora (II) o glicerol é desidratado pela enzima glicerol desidratase, formando 3-

hidroxipropionaldeído (3-HPA), posteriormente o 3-HPA é reduzido a 1,3-Propanodiol (1,3-

PDO) pela 1,3-PPD desidrogenase (YAZDANI; GONZALEZ, 2007) 

Na rota oxidativa (I) leveduras oxidam glicerol formando dihidroxiacetona (DHA) 

pela enzima glicerol desidrogenase, que depois é fosforilada pela dihidrixiacetona quinase, 

formando fosfato de hidroxiacetona (DHA-P). Posteriormente o DHA-P é catabolizado via 

pentose fosfato formando fosfoenolpiruvato (FEP) (DA SILVA; MACK; CONTIERO, 2009; 

WANG et al., 2001b). 

A conversão de FEP para piruvato (a) é realizada pela piruvato quinase, 

posteriormente o piruvato sofrerá várias reações formando compostos mais simples, tais como 

2,3-butanodiol, lactato, butirato, etanol, formiato, acetato, hidrogênio e dióxido de carbono 

(LONG et al., 2017; VIANA et al., 2012a). 

O propionato é produzido a partir da carboxilação de FEP (b), a partir da 

catalização por FEP carboxiquase, malato desidrogenase, fumarase e fumarato desidrogenase, 

formando succinato, que é posteriormente convertido em propionato (LEE et al., 2004; 

VIANA et al., 2012a). 
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Figura 3: Esquema das rotas metabólicas do glicerol. 

 

Fonte: Adaptado de da Silva, Mack e Contiero (2009) 

I II 

b 

a 
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3.5.1 Produção de Ácido valérico 

 

Ácido valérico pode ser produzido por alongamento de cadeia carboxílica (ACC) 

tanto do acetato, cujo doador de elétrons é o propanol, quanto do propionato, no qual o etanol 

e o ácido lático podem servir como doadores de elétrons (ANDERSEN et al., 2015; 

GROOTSCHOLTEN et al., 2013; SPIRITO et al., 2014). 

A função do propanol como doador de elétrons no ACC ainda é desconhecida, 

diferentemente do etanol e do ácido lático que têm funções conhecidas no ciclo de oxidação 

reversa (COMA et al., 2016). Na BOR parte do substrato (etanol e ácido lático) é convertida 

em ácido acético para produção energia na forma de adenosina trifosfato (ATP), a outra parte 

é transformada em acetil-CoA, promovendo o alongamento de ácido propiônico a ácido n-

valérico (CAVALCANTE et al., 2016; GROOTSCHOLTEN et al., 2013). As principais 

reações de produção de ácido valérico estão representadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Reações que ocorrem na produção de ácido velérico. 

Reação 

CH3COO- + CH3(CH2)2OH    CH3(CH2)3COO- + H2O 

2H2 + CH3CH2COO- + CH3COO- + H+    CH3(CH2)3COO- + 2 H2O 

CH3CH2OH + CH3CH2COO-     CH3(CH2)3COO- + H2O 

CH3CH2COO- + 2CO2 + 6H2     CH3(CH2)3COO- + 4H2O 

CH3CHOHCOO- + CH3CH2COO- + H+    CH3(CH2)3COO- + CO2 + H2O 

Fonte: Adaptado de Coma et al. (2016) 

 



24 

3.5.2 Inibição 

 

Devido à forte competição dos microrganismos pelo substrato no reator, se faz 

necessária a inibição de alguns processos. Dentre as formas de inibição, as mais comuns em 

reatores anaeróbios são: substâncias em concentrações que causam inibição (amônia, metais, 

ácidos orgânicos, sulfato, clorofórmio, entre outras), pH, carga orgânica volumétrica (COV) e 

temperatura (CAVALCANTE et al., 2016; CHEN; CHENG; CREAMER, 2008; 

STEINBUSCH et al., 2011). 

Segundo Grootscholten et al. (2014), a produção de AGCM é maior em pH neutro 

(6,5-7,0) do que em pH ligeiramente ácido (5,0-6,0), porém, o pH neutro favorece as AMA na 

competição pelo substrato. Com isso, algumas pesquisas utilizam pH em torno de 5,5 para 

inibir a atividade das AMA e favorecer os microrganismos produtores de ácidos carboxílicos 

(AGLER et al., 2012; DING; TAN; WANG, 2010; KUCEK; NGUYEN; ANGENENT, 2016). 

Uma das alternativas à redução de pH é a utilização de substâncias “específicas” 

inibidoras da metanogênese como o clorofórmio, que inibe a via do acetil-CoA na degradação 

do ácido acético, esse composto pode inibir também a atividade de bactérias redutoras de 

sulfato (CAVALCANTE et al., 2016; CHIDTHAISONG; CONRAD, 2000). Porém, segundo 

Cavalcante et al. (2016) a utilização de inibidores químicos podem acarretar em altos custos 

de processo, dificultando o aumento da escala de produção de ácidos. 

 

3.6. Extração 

 

Valores baixos de pH e concentrações elevadas de ácidos orgânicos no reator 

podem causar toxicidade no sistema, inibindo a geração de AGCCs e AGCMs, para evitar isso 

é necessária a utilização de mecanismos para remover continuamente esses ácidos do líquido 

de fermentação (KUCEK et al., 2016; SPIRITO et al., 2014). 

Para extração de ácidos orgânicos do caldo fermentativo são utilizadas técnicas 

como eletrodiálise, permuta iônica, adsorção e extração líquido-líquido (LL) (ALKAYA et al., 

2009). Segundo Wang et al. (2001a), o método LL é considerado econômico e 

ambientalmente correto para extração de ácidos carboxílicos. Nesse processo é utilizado um 

solvente para extrair o composto desejado do líquido de fermentação e a eficiência da 

extração depende das propriedades dos ácidos a serem extraídos como hidrofobicidade e pKa 

(LI; QIN; DAI, 2002). 
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Kertest e King (1985) categorizaram os solventes orgânicos utilizados na extração 

LL em três tipos: extratores contendo oxigênio ligado ao carbono, com oxigênio ligado ao 

fósforo e aminas alifáticas. Solventes como álcoois, cetonas, éteres, hidrocarbonetos alifáticos 

e organofosfatos podem ser utilizados para extração de ácidos orgânicos. No entanto, 

organofosfatos como o óxido de trioctilfosfina (TOPO), são mais eficientes para remoção 

(ALKAYA et al., 2009; LENG et al., 2017). Segundo Spirito et al. (2014), a utilização de 

TOPO favorece a extração de compostos mais hidrofóbicos como o ácido caproico 

(solubilidade em água = 11 g.L-1) em relação ao ácido valérico (solubilidade em água = 40 

g.L-1). 

Os ácidos podem ser extraídos da solução de TOPO utilizando uma solução 

aquosa (pH 9,0) através de um gradiente de pH, formando uma solução de carboxilatos de 

sódio. Alguns estudos como o de Agler et al. (2014) e Kucek et al. (2016), utilizaram uma 

solução tampão de borato de sódio para remover os AGVs da solução de TOPO. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Filtro Anaeróbio de Fluxo Ascendente (FAFA) 

 

O reator FAFA foi construído com vidro de borossilicato, possui 13,8 L de volume 

útil e dimensões de 0,10 m de diâmetro e 1,35 m de altura. O meio suporte utilizado foi 

conduíte corrugado em pedaços. O reator possuía sete torneiras para coleta de lodo. A Figura 

4 expõe uma imagem e um perfil esquemático do reator utilizado para produzir ácido valérico. 

 

Figura 4: Imagem e esquema do reator usado para produzir ácido valérico. 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

O reator foi operado no Laboratório de Tecnologia da Biomassa Embrapa 

Agroindústria Tropical, Ceará, Brasil. 

O sistema contava também com uma bomba peristáltica, para bombear o afluente 

para o reator, e duas bombas de pulso, uma para recircular o líquido do reator no período sem 

extração e a outra para adicionar hidróxido de sódio no reator. 
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O pH foi medido manualmente todos os dias e caso necessário era regulado com 

hidróxido de sódio 0,01% para manter o reator com pH aproximadamente 5,0. O volume de 

biogás gerado foi medido em gasômetro da Ritter, acoplado a um selo hídrico para a formação 

de headspace no reator. 

 

4.2. Substrato 

 

O reator foi alimentado com glicerol residual da produção de biodiesel (Figura 5), 

unidade da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (localizada no município de Quixadá-CE), na 

Tabela 3 estão expostas as características do glicerol utilizado. A fonte de etanol foi álcool 

etílico padrão analítico. 

 

Figura 5: Glicerol residual do biodiesel 

 

Fonte: Veras (2017) 

 

Tabela 3: Características do glicerol utilizado no experimento. 

Característica Resultado 

Teor de glicerol (% m/m) 79,1 

pH 5,5 

Densidade (kg/m3) 1250,9 

NaCl (% m/m) 5,7 

Matéria orgânica não glicerídea (%) 2,0 
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Metanol (% massa) 0,36 

Fonte: Petrobras S.A. (2015) 

4.3. Alimentação 
 

Para seis litros de solução de alimentação do reator foram utilizados: 142,5 mL de 

glicerol, 96 ml de solução nutrientes, 3 g de extrato de levedura e 13,5 ml de etanol, para 

aferir o volume para 6 L foi utilizada água de poço. Após misturar os elementos o pH foi 

ajustado para ficar acima de 10. A solução de alimentação foi desenvolvida baseada no 

trabalho desenvolvido por Viana (2016). O teor de carbono da alimentação foi de 

aproximadamente 66 gDQO.L-1. Para fazer solução de nutrientes, foram misturados 5 ml da 

solução de micronutrientes com todos os macronutrientes, em seguida essa mistura é diluída 

com água destilada e aferida para 1 L. A Quadro 1 expressa a composição das soluções de 

macro e micronutrientes. 

 

Quadro 1:Concentrações de macro e micronutrientes em suas respectivas soluções. 

Solução Nutriente 
Concentração 

(g/l) 
Solução Nutriente 

Concentração 

(g/l) 

Macronutrientes 

NH4H2PO4 70 

Micronutrientes 

ZnSO4.7H2O 3,89 

MgCl2.6H2O 6,425 NiCl2.6H2O 0,779 

MgSO4.7H2O 3,89 CaCl2.6H2O 0,779 

CaCl2.2H2O 3,90 NaMo4.2H2O 1,168 

FeCl2.4H2O 0,29 MnCl2.4H2O 1,168 

KCl 2,92 CuCl2.H2O 0,389 

-------- -------- 
H3BO3 11,687 

Na2SeO3.5H2O 0,389 

 

 

4.4. Extração 
 

As membranas com fibras ocas utilizadas no experimento são da marca LIQUI-

CEL, modelo G420, possuindo 66,5 mm de diâmetro, 5,45 mm de espessura, 0,4 L de volume 

externo, 0,15 L de volume interno e área de contato 1,4 m2. No sistema de extração de ácidos 

haviam 4 filtros, sendo três entre o reator e a membrana (TOPO/líquido do reator) e um entre 

a solução alcalina e a membrana de reextração (TOPO/solução alcalina), a fim de evitar a 
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entrada de sólidos nas membranas. A Figura 6 representa o sistema reator/extração utilizado 

na pesquisa. O processo de extração foi baseado no desenvolvido por Agler et al. (2014). 

Além disso, o sistema possuía três bombas peristálticas para circulação dos 

líquidos dentro das membranas, promovendo um fluxo ascendente dentro e fora das fibras, de 

fora a evitar o acúmulo de gases no interior delas.  

 

 

Para extrair o ácido valérico do líquido do reator, foi utilizada uma solução de 3% 

Figura 6: Esquema das membranas de extração ligadas ao reator. 

Fonte: Autor (2017). 

EXTRAÇÃO REEXTRÇÃO 

Filtros 

Filtro 
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de TOPO diluído em óleo mineral. Enquanto na reextração foi utilizada uma solução alcalina 

contendo 62,8 g de tampão (ácido bórico P.A) e NaOH 50% (adicionado até o pH ficar entre 

9,0 e 9,3) aferidos para 2 L com água destilada. A solução alcalina foi trocada semanalmente e 

o pH da solução alcalina foi regulado manualmente todos os dias com uma solução de NaOH 

50%. 

4.5. Monitoramento do Sistema 

 

O monitoramento do sistema foi realizado de acordo com as especificações da 

Tabela 4. 

 

Tabela 4: Monitoramento do sistema de produção e extração de ácido valérico. 

Parâmetro Frequência Método 

DQO 3 vezes por semana 5220 B(a) 

pH Diariamente 4500 H+ B (a)
 

Vazão Diariamente Relação volume/tempo 

Solução alcalina Semanalmente Volumetria 

Pressão interna das 

membranas 
2vezes ao dia Manometria 

Alimentação 3 vezes por semana Volumetria 

AGV afluente, efluente e 

extraído 
Diariamente CLAR 

Álcoois afluente e efluente Diariamente CLAR 

Volume biogás Diariamente Gasometria 

Composição biogás 3 vezes por semana Cromatografia gasosa 

Nota: I-(a) métodos descritos por Eaton et al. (2005); II- cromatografia líquida de alta 

resolução (CLAR); 

 

4.6. Parâmetros Operacionais 

 

O reator já havia sido montado e inoculado com lodo adaptado à degradação de 

glicerol e lodo produtor de ácido caproico. As alterações de carga no reator foram feitas 

através da redução do Tempo de Detenção Hidráulica, mantendo as concentrações da solução 
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afluente. A Tabela 6 expõe os principais parâmetros operacionais adotados para o reator. 
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Tabela 5: Principais parâmetros operacionais adotados durante o experimento 

Parâmetros 
 

Carga organica volumétrica (COV) (gDQO.L-1.d-1) 5,5 – 7,5 

TDH (d) 12,0 – 8,5 

pH 5,0 – 5,3 

Tempo de operação (d) 70 

 

 

4.7. Cálculos 

 

Para determinar o tempo de detenção hidráulica TDH e a COV foram utilizadas as 

equações 1 e 2, respectivamente: 

 

 

 

   

 

Onde: 

Vreator = Volume do reator (L) 

Qaf = Vazão afluente (L.d-1) 

DQOaf = DQO Afluente (gDQO.L-1) 

 

  

𝑇𝐷𝐻 =
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑄𝑎𝑓
 

𝐶𝑂𝑉 =
𝐷𝑄𝑂𝑎𝑓

𝑇𝐷𝐻
 

(1) 

(2) 
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A taxa de extração de ácido valérico foi calculada de acordo com o que foi 

proposto por Agler et al. (2014), considerando variação dos teores de HVa nas soluções 

alcalinas (reextração), como representado na equação 3. 

 

 

 

Onde: 

Er = Taxa de extração (g.DQO.m-2.d-1) 

[HVa]ad = Concentração de ácido valérico na solução alcalina no dia (mg.L-1) 

[HVa]ad-1 = Concentração de ácido valérico na solução alcalina no dia anterior, (mg.L-1) 

Td = Tempo de operação (d) 

Td-1 = Tempo da coleta anterior (d) 

Ac = Área de contato das membranas (m2) 

Valc = Volume da solução alcalina (L) 

DQOeq = DQO equivalente do ácido valérico (g.DQO.g-1) 

 

A taxa de produção volumétrica sem extração e de ácido valérico foi calculada 

como descrito por Grootscholten et al. (2013) e representado na equação 4, enquanto a taxa de 

produção volumétrica com extração foi calculada pela equação 5. 

 

 

 

 

 

Onde: 

Pr = Taxa de produção volumétrica de reator (g.L-1.d-1) 

[HVa]r = Concentração de ácido valérico no reator (g.L-1) 

[HVa]alc = Concentração de ácido valérico na solução alcalina (g.L-1) 

Pe = Produção de ácido valérico (g.L-1.d-1) 

Valc = Volume da solução alcalina (L) 

Vr = Volume do reator (L) 

𝐸𝑟 =  
[𝐻𝑉𝑎]𝑑 −  𝐻𝑉𝑎 𝑑−1 

(𝑇𝑑− 𝑇𝑑−1) × 𝐴𝑐
× 𝑉𝑎𝑙𝑐  × 𝐷𝑄𝑂𝑒𝑞 

𝑃𝑟 =
 [𝐻𝑉𝑎]𝑟
𝑇𝐷𝐻

 

𝑃𝑒 =
 𝐻𝑉𝑎 𝑟
𝑇𝐷𝐻

+
 𝐻𝑉𝑎 𝑎𝑙𝑐 × 𝑉𝑎𝑙𝑐

𝑉𝑟
 

(3) 

(4) 

) 

(5) 

) 
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35 

Por fim, a eficiência de extração foi calculada a partir da produção de HVa e da extração 

diária do ácido produzido, como demonstrado na equação 6. 

 

𝐸(%) =
𝑇𝑒𝑥

𝑃𝑒
 × 100 

 

 

Onde: 

E (%) = Eficiência da extração em percentual. 

Tex = Taxa de extração (g.L-1.d-1) 

Pe = Produção de ácido valérico (g.L-1.d-1) 

 

(6) 

) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 7 estão apresentadas a variação da COV e do pH durante o período de 

operação do reator, o devido controle desses parâmetros são primordiais para produção de 

AGVs. 

 

 

 

 

Iniciou-se a operação do reator com uma COV de 5,0 g.DQO.L-1.d-1, a escolha 

dessa carga foi baseada no trabalho de Viana (2016), para manter essa carga foi preciso adotar 

um TDH elevado (12 d), tornando o “tempo de resposta” muito longo, com isso optou-se em 

aumentar a carga para 7,5 g.DQO.L-1.d-1, reduzindo o TDH para 8,5 d. 

Figura 7: Variação de COV real e teórica, de pH do efluente e pH teórico. 
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O pH do reator foi mantido em aproximadamente 5,0 durante todo período de 

operação, com o intuito de auxiliar na inibição da metanogênese (STEINBUSCH et al., 2011), 

e pelo fato da solução óleo mineral/TOPO extrair ácidos na forma não dissociada, a maioria 

dos AGVs possui pKa em torno de 4,85, em pH 5 boa parte desses ácidos está na forma não 

dissociada (GE et al., 2015). 

 

5.1. Produção de Biogás 

 

A composição do biogás (Figura 8), é representada em sua maioria pela 

concentração de hidrogênio (H2), metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e nitrogênio (N2) 

produzidos no reator durante a operação. 

 

Figura 8: Composição de biogás durante a operação do reator. 

 

 

Foram produzidos, em média, 2,27 L.d-1 de biogás, uma das principais causas 

dessa baixa produção de gás é a inibição da metanogênese acetoclástica. O metano foi o gás 

mais abundante, constituindo em média 43,19% do biogás. Nota-se que o aumento do metano 

coincide com o decréscimo de CO2 e H2, indicando provável abundância no reator de 

archaeas metanogênicas hidrogenotróficas. Com isso, observa-se que o baixo pH foi eficiente 
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na inibição do grupo das archaeas metanogênicas acetoclásticas. 

O CO2 foi o segundo gás mais presente no FAFA, compondo em média 38,44% do 

biogás, que é gerado principalmente na fermentação primária. Segundo Cavalcante et al. 

(2016) e Angelidaki et al. (2009) pode haver formação de AGCCs e etanol a partir de 

moléculas gasosas como CO, CO2 e H2, através de um processo denominado fermentação 

anaeróbia de gás de síntese. 

A composição média de hidrogênio no biogás produzido foi 9,32% e esta 

produção está relacionada às diversas reações ocorridas na degradação do glicerol e no 

alongamento de cadeia carboxílica (CAVALCANTE et al., 2016; DA SILVA; MACK; 

CONTIERO, 2009).  

A concentração de N2 representou cerca de 8,76% da composição do biogás, 

sendo produzido a partir da síntese anaeróbia do nitrogênio inorgânico que compõe a solução 

afluente. 

 

5.2. Balanço de Massa 

 

A partir da Figura 9 percebe-se que os principais compostos produzidos pelo 

FAFA, em todas etapas de operação, foram o 1,3-PDO e os ácidos acético, propiônico, 

butírico e valérico. 
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Figura 9: Percentual dos principais compostos presentes no reator. 

 

Nota: Ácido acético (HAc), ácido propiônico (HPr), ácido butírico (HBu), 

ácido valérico (HVa), ácido caproico (HCa) e 1,3-propanodiol (1,3-PDO). 

 

Nota-se a partir do Figura 9 que o reator foi eficiente na degradação do glicerol e 

do etanol, pois não foram detectados valores desses substratos no efluente do reator. Na 

Figura 9a percebe-se que nesse período predominaram os ácidos de cadeia ímpar (HPr-27% e 

HVa-26%).  

As Figuras 9b e 9c mostram que a extração causou grande aumento da proporção 

dos ácidos de cadeia mais curta (HAc e HPr) no reator, isso ocorre porque a solução extratora 

(óleo mineral/TOPO) tem mais afinidade com os ácidos de cadeias maiores, resultando em 

maior extração de HVa, principalmente. Nota-se também que houve diminuição de percentual 

de 1,3-PDO, indicando maior tendência à rota oxidativa e, consequentemente, aumento da 

produção de AGCCs. 

 

  



40 

5.3. Degradação do Glicerol 

 

Na Figura 10 estão exibidas as concentrações dos AGVs e dos álcoois evolvidos 

na fermentação anaeróbia do glicerol durante a pesquisa. 

 

Figura 10: Concentração dos principais metabólitos envolvidos na 

degradação do glicerol durante a operação do sistema. 

 

Nota: a linha tracejada indica o início do período de extração. 

 

a) 

b) 

c) 
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De acordo com a Figura 10a, o álcool mais abundante no reator foi o 1,3-

propanodiol, esse composto é produzido pela rota redutora do glicerol. O principal limitante 

para produção de 1,3-PDO foi o pH, pois Biebl (2001) encontraram a melhor produção de 

1,3-PDO utilizando um pH 5,5, sendo quase o dobro da produção do mesmo composto 

utilizando pH 5,0. No período sem extração o 1,3-PDO chegou a cerca de 6 mg.L-1 enquanto 

no período de extração chegou somente a 3,7 mg.L-1, indicando uma mudança de rota para 

produção de AGCCs. 

A partir da figura 10a, infere-se que o etanol foi totalmente consumido durante 

todo período da pesquisa, seja para o alongamento de cadeia carboxílica, seja para processos 

paralelos como a formação de 1,3-PDO e propanol (COMA et al., 2016; TEMUDO et al., 

2008). Apesar de a produção de propanol não ser notada, existe a possibilidade desse 

composto ter sido gerado e consumido em outros processos presentes no caldo fermentativo. 

Na figura 10b estão representados os principais AGVs gerados durante a pesquisa. 

Nota-se que com a extração e o aumento da COV, houve maior tendência a produzir AGCCs, 

formando principalmente ácido propiônico. 

O ácido propiônico foi o mais abundante no reator durante o período de operação, 

alcançando concentração pontual de aproximadamente 16 g.L-1. A presença desse ácido está 

intrinsicamente ligada à produção de ácido valérico pois, além de ser o principal substrato na 

produção de ácido valérico via ACC, ele forma outro composto (propanol) que também é 

precursor da produção de ácido valérico (COMA et al., 2016; DA SILVA; MACK; 

CONTIERO, 2009; GROOTSCHOLTEN et al., 2014). 

O ácido acético foi um metabólito bastante produzido no reator, chegando a 

concentrações de até 7,62 g.L-1, sendo uma produção bem razoável tendo em vista que no 

experimento a tendência era produzir mais ácidos de cadeia ímpar. Se uma possível formação 

de propanol no reator for considerada, o ácido acético pode estar diretamente envolvido na 

produção de ácido valérico (GROOTSCHOLTEN et al., 2013). 

O ácido butírico foi o AGCC com as menores concentrações durante o 

experimento, isso ocorreu devido à baixa eficiência do alongamento de cadeia do acetato e 

também pelo fato das rotas metabólicas do reator penderem mais para produção de ácidos de 

cadeia ímpar. 

Os teores de ácido valérico foram bem expressivos, chegando a serem maiores do 

que os encontrados em Grootscholten et al. (2013) (5,3 g.L-1), que também visavam à 

produção de carboxilato de cadeia ímpar (heptanoato). O ácido valérico nesse meio é oriundo 

do alongamento de cadeia carboxílica, seja do propionato ou do acetato (GROOTSCHOLTEN 
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et al., 2013). O principal limitante da produção de ácido valérico foi a baixa quantidade de 

doadores de elétrons no substrato, pois durante a pesquisa todo etanol foi consumido e não 

foram detectados propanol e ácido lático no efluente, enquanto as concentrações de ácido 

propiônico e acético ainda eram expressivas. 

Contudo, para melhorar o processo de alongamento de cadeia carboxílica no 

reator, a solução mais recomendada seria aumentar a concentração de etanol (doador de 

elétrons) no afluente do reator, pois no trabalho desenvolvido por Grootscholten et al. (2013), 

a seletividade de produção de ácido valérico e heptanóico (ácidos de cadeia ímpar produzidos 

no processo de ACC) aumentou com a adição de etanol. 

 

5.4. Extração de Ácido Valérico 

 

Para evitar a inibição da produção de AGV por acúmulo de ácidos no reator, 

recomenda-se a extração em linha desses compostos (CAVALCANTE et al., 2016), a Figura 

11 expõe as eficiências e taxas de extração de ácido valérico ao longo da pesquisa. 
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Figura 11: Taxa e eficiência de extração de ácido valérico durante a operação 

do sistema com as membranas de extração 

Nota: As linhas tracejadas indicam as trocas das soluções alcalinas 
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Segundo Alkaya et al. (2009), o ácido valérico é o AGCC com maior potencial de 

extração devido sua maior hidrofobicidade em relação aos demais. As taxas de extração 

obtidas no experimento foram bastante satisfatórias (média de 9,58 g.DQO.m-2.d-1). Além 

disso, as taxas de produção de ácido valérico aumentaram em relação ao período sem extração 

(0,42-0,93 g.HVa.L-1.d-1), indicando que o aumento da COV juntamente com a extração de 

AGCCs do reator, causaram alterações na rota metabólica do reator. 

Foram obtidas altas eficiências de extração de ácido valérico (em média 77 %), 

superando a eficiência do estudo publicado por Alkaya et al. (2009) (67%) utilizando como 

solução extratora de TOPO 5%, em pH 5,5. Com isso, a extração de ácido valérico 

influenciou nas rotas de degradação do glicerol, aumentando a produção de ácido acético e 

propiônico no reator, que foram acumulados no meio devido à provável falta de doadores de 

elétrons para o alongamento de cadeia carboxílica.
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6. Conclusões 

 

• A produção do reator tendeu a geração de ácidos cadeia ímpar, principalmente ácido 

propiônico e, além disso produziu bastante 1,3-propanodiol, composto que possui diversas 

aplicações industriais. 

• O alongamento de cadeias carboxílicas produziu mais ácido valérico do que butírico 

indicando ser melhor para produção de cadeias com números ímpares de carbono.  

• A retirada de ácido valérico pelas membranas de extração e o aumento da COV quase 

dobraram a produção de ácido valérico no reator. 
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