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Fermentação de polióis – Produção de ácidos orgânicos 
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Introdução 

O ácido propiônico é um intermediário C-3 
importante na síntese de diversos produtos como 
fibras celulósicas, perfumes, herbicidas, produtos 
farmacêuticos sendo ainda utilizado na indústria 
alimentícia como conservante de alimentos 

1,2
. 

Atualmente, o ácido propiônico é produzido quase 
exclusivamente via processos petroquímicos. No 
entanto, o crescente aumento do preço do petróleo 
e a busca por produtos obtidos através de rotas 
biológicas têm motivado o interesse industrial pela 
produção de ácido propiônico e outras commodities 
a partir de matérias-primas renováveis. A produção 
convencional de ácido propiônico através de 
fermentação é limitada pela baixa produtividade, 
rendimento e concentração final devido à forte 
inibição causada pelo produto final 

1,2
. Neste 

trabalho reportamos o resultado do estudo da 
produção de ácido propiônico, acético e succínico a 
partir de sorbitol, por fermentação com a 
imobilização da bactéria Propionibacterium 
acidipropionici ATCC 4875 em argilomineral.  

Resultados e Discussão 

As fermentações em batelada com 
imobilização tiveram a duração de 96 h. A Figura 1a 
apresenta o perfil da fermentação utilizando 80 g L
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de sorbitol como fonte de carbono. Pode ser 
observado o consumo total do substrato e 
concentração máxima de ácido propiônico em 48 h. 
Para o estudo com células livres, sob as mesmas 
condições, o consumo total do substrato e a 
concentração máxima de ácido propiônico ocorrem 
em 72 h como pode ser observado na Figura 1b. 
Para as fermentações com células imobilizadas, as 
concentrações finais de ácido propiônico, acético e 
succínico foram 89,3±4,2; 13,1±0,6 e 9,4±0,3 g L

-1
, 

respectivamente e para as fermentações com 
células livres as concentrações finais de ácido 
propiônico, acético e succínico foram 103±2; 
17,3±0,1 e 5,5±0,1 g L

-1
, respectivamente. As 

fermentações com células livres e imobilizadas 
tiveram a mesma velocidade na produção do ácido 
propiônico, isto é, no tempo de 48 h ambos 
chegaram a cerca de 90 g L

-1
. Para o estudo com 

células imobilizadas, nota-se menor concentração 

de ácido acético e maior concentração de ácido 
succínico.

 
Figura 1. 1a: Perfil da fermentação de sorbitol com 
P. acidipropionici imobilizada em argilomineral. 1b: 
Perfil da fermentação de sorbitol com P. 
acidipropionici livre. 

Conclusões 

As fermentações com células imobilizadas e 
com células livres apresentaram a mesma 
velocidade na produção de ácido propiônico. As 
fermentações com células imobilizadas apresentam 
a vantagem de que a separação do caldo de 
fermentação pode ser por simples decantação e há 
a possibilidade de utilização em processos 
contínuos. Além disso, é interessante que com a 
imobilização houve menor concentração final de 
ácido acético, um subproduto de menor interesse, e 
maior concentração final de ácido succínico, um 
importante intermediário C-4. 
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