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RESUMO 

 
 
A busca por novas fontes de energia é de suma importância e um grande número de 
estudos tem mostrado que os óleos vegetais são uma alternativa promissora ao diesel em 
motores de ignição por compressão, sendo o seu uso testado já em fins do século XIX, 
produzindo resultados satisfatórios no próprio motor diesel. Biodiesel (éster metílico ou 
etílico de ácidos graxos) é um combustível diesel de queima limpa, derivado de fontes 
naturais e renováveis como os óleos vegetais. Os óleos vegetais podem reagir 
quimicamente com álcool anidro ou metanol para produzir ésteres. Esses ésteres quando 
usados como combustíveis levam o nome de biodiesel. Através da reação de 
transesterificação formam ésteres e glicerol, que é separado. Esse co-produto, glicerol, 
até então subestimado no mercado brasileiro e mundial pode ter aplicações importantes 
além daquelas já conhecidas. Neste trabalho, analisou-se a viabilidade do processo para 
conversão de glicerol em sacarídeos, polissacarídeos e outros compostos de valor 
agregado pela ação microbiológica de grãos de Kefir, confirmada pela relação 
qualitativa do glicerol inicial e final e a presença e identificação de substâncias através 
de espectrometria de massa (CG/MS). Quantificou e analisou a geração de gás nos 
ensaios anaeróbios bem como o teor de etanol nos sistemas aeróbios e anaeróbios e pelo 
método de Bondioli e Bella (2005) e verificou o comportamento do glicerol durante a 
fermentação. A matéria-prima utilizada foi glicerol bidestilado, e glicerol proveniente 
de óleo de soja refinado (produção de biodiesel) e duas amostras industriais, junto com 
o nutriente uréia (fonte de nitrogênio). A relação de C/N (carbono:nitrogênio) variou de 
10, 25 e 50 em cada experimento. Os ensaios foram realizados em meios aeróbios e 
anaeróbios em sete dias de fermentação, temperatura ambiente, com concentração de 
substrato e grãos de Kefir na solução de 10%. Com base nos resultados obtidos, a 
concentração de substrato oscila através de períodos de transições do microrganismo, 
não foi detectada presença de sacarídeos nas análises em espectrometria de massa com 
glicerol bidestilado, ocorreu um aumento de massa quando a incubação foi utilizada 
glicerol bidestilado e gliceróis Industrial 1 e 2. A geração de gás perceptiva em 
ambientes anaeróbios só ocorreu nos experimentos com os gliceróis industriais do 
processo de fabricação de biodiesel. Não houve geração de metano durante 27 dias 
analisados e a concentração de CO2 aumentou com o passar dos dias de fermentação e o 
Oxigênio diminuiu. A concentração de etanol aumentou durante a fermentação e pelo 
método de Bondioli e Bella (2005) o glicerol diminuiu no sistema aeróbio. 

 
Palavras chaves: Grãos de Kefir, Glicerol e Fermentação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xv 
 

 

ABSTRACT 
 

 
The search for new sources of energy is importance and a large number of studies have 
shown that vegetable oils are a promising alternative to diesel in compression ignition 
engines, and its use has already tested at the end of the XIX century, producing results 
satisfactory in the diesel engine. Biodiesel (methyl or ethyl ester of fatty acids) is a 
clean-burning diesel fuel, derived from natural and renewable sources such as vegetable 
oils. Oils can react chemically with anhydrous alcohol or methanol to produce esters. 
These esters when used as fuel takes the name of biodiesel. Through the 
transesterification reaction form esters and glycerol, which is separate. This co-product, 
glycerol, underestimated in the Brazilian market and world can have important 
applications beyond those already known. This work analyzes the feasibility of the 
process to convert glycerol into saccharides, polysaccharides and other compounds of 
value added by microbiological action of kefir grains, confirmed by the relative quality 
of initial and final glycerol and the presence and identification of substances through the 
spectrum mass. Quantified and analyzed the generation of gas in anaerobic test and the 
content of ethanol in aerobic and anaerobic systems and the method Bondioli and Bella 
(2005) and verified the behavior of glycerol during fermentation. The raw material used 
was distilled glycerol and glycerol from refined soybean oil (biodiesel production) and 
two industrial samples, along with the nutrient urea (nitrogen source). The ratio of C/N 
(carbon:nitrogen) ranged from 10, 25 and 50 in each experiment. The tests were 
performed aerobic and anaerobic systems in seven days of fermentation, temperature, 
concentration of substrate and with the kefir grains in the solution of 10%. Based on the 
results, the concentration of substrate fluctuates through periods of transition from 
microrganism was not detected in the presence of saccharides analysis in mass 
spectrometry with distilled glycerol, there was an increase in mass when the incubation 
was used distilled glycerol and glycerol Industrial 1 and 2. The generation of gas 
perceptive in anaerobic environments only occurred in experiments with Industrial 
glycerol of the manufacturing process of biodiesel. There was no generation of methane 
for 27 days and analyzed for CO2 concentration has increased over the days of 
fermentation and decreased oxygen. The concentration of ethanol increased during 
fermentation and the method Bondioli and Bella (2005) glycerol decreased in the 
aerobic system. 
 
 
Keywords: Kefir Grains, Glycerol and Fermentation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Desde o século passado, os combustíveis derivados do petróleo têm sido a 

principal fonte de energia mundial. No entanto, combustíveis alternativos para motores 

a diesel são cada vez mais importantes, devido à escassez das reservas de petróleo e aos 

problemas de poluição ambiental.  

A busca por novas fontes de energia é de suma importância e um grande número 

de estudos tem mostrado que os óleos vegetais são uma alternativa promissora ao diesel 

em motores de ignição por compressão, sendo o seu uso testado já em fins do século 

XIX, produzindo resultados satisfatórios no próprio motor diesel. Esta possibilidade de 

emprego de combustíveis de origem agrícola em motores do ciclo diesel é bastante 

atrativa tendo em vista o aspecto ambiental, por ser uma fonte renovável de energia e 

pelo fato de seu desenvolvimento permitir a redução da dependência de importação de 

petróleo (MA E HANNA, 1999). 

Biodiesel (éster metílico ou etílico de ácidos graxos) é um combustível diesel de 

queima limpa, derivado de fontes naturais e renováveis como os óleos vegetais. O 

biodiesel é obtido principalmente de sementes de girassol, soja, dendê, castanha, buriti, 

amendoim, mamona, sementes de algodão, colza (uma espécie de couve oleaginosa), 

entre outros vegetais, assim como da gordura animal, obtida em matadouros, e óleo 

vegetal que já tenha sido usado em frituras (MA E HANNA, 1999; KULKARNI et al, 

2006; SERIO et al, 2008).  

Os óleos vegetais podem reagir quimicamente com álcool anidro (sem água, 

como o que é usado nos carros de passeio) ou metanol para produzir ésteres. Esses 

ésteres quando usados como combustíveis levam o nome de biodiesel (PARENTE, 

2003). 
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O óleo vegetal é filtrado, processado com materiais alcalinos para remover 

gorduras ácidas e então, misturado com álcool e um catalisador. As reações formam 

ésteres e glicerol, que é separado. 

A obtenção de 100 litros de combustível tem como contrapartida a formação de 

10 a 20 litros glicerol. Esse co-produto até então subestimado no mercado brasileiro e 

mundial pode ter aplicações importantes além daquelas já conhecidas (PARENTE, 

2003).  

A glicerol é uma matéria-prima de alto valor agregado que pode ser empregado 

em uma ampla variedade de produtos como cosméticos, químicos, alimentícios e 

farmacêuticos.  

Dada a essa abundância crescente, novos métodos de destinação e utilização 

comercial do glicerol têm sido investigados, incluindo sua conversão química em outros 

produtos ou mesmo queima direta em caldeira. 

 Para a utilização comercial, é necessário que o glicerol seja purificado após sua 

separação do processamento de biodiesel. Essa purificação inclui a neutralização do 

catalisador, separação de ácidos graxos e sabões e destilação, significando elevação nos 

custos. Por outro lado, a queima direta em caldeira do glicerol não é recomendada, pois 

pode acarretar a formação de acroleínas, um resíduo extremamente tóxico ao ser 

humano e ao meio ambiente. 

Dentro deste contexto, pretende-se investigar neste trabalho a conversão 

biológica da fase rica em glicerol, sabões e restos de catalisadores alcalinos, 

provenientes da produção de biodiesel, como meio de cultura para a produção de outros 

produtos de valor agregado. 
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Pretende-se desta forma, viabilizar o processo que fique facilmente controlável 

para a conversão de um resíduo industrial importante em produtos e alternativas de 

valor agregado. 

 O processo tem a possibilidade de conversão em fase líquida do glicerol em 

ambiente tanto aeróbio quanto anaeróbio, em uma faixa relativamente ampla de pH e 

temperatura, o que diminui os custos de controle do processo e o torna menos sensível 

às alterações.  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho teve por objetivo analisar uma técnica para a obtenção de 

produtos a partir da conversão microbiológica de glicerol, proveniente do processo de 

produção de biodiesel. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Para verificar o objetivo proposto através da conversão microbiológica foram 

necessários os seguintes objetivos específicos: 

• O uso de glicerol bruto, semi-refinado ou refinado, oriundo ou não do 

processo de fabricação de biodiesel como substratos no processo 

fermentativo;  

• Verificar a possibilidade de formação de sacarídeos solúveis 

fermentescíveis e polissacarídeos na fermentação; 

• Por meio de espectrometria de massa analisar a formação de produtos no 

fim da fermentação; 

• Através de diferentes condições operacionais e substratos avaliar o 

crescimento de massa do polissacarídeo; 

• Verificar a possibilidade de fermentação em ambiente tanto aeróbio 

quanto anaeróbio. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 Combustíveis alternativos e renováveis para motores diesel têm-se tornado 

muito importantes devido à diminuição das reservas de petróleo e as conseqüências 

ambientais causadas pelos gases de exaustão de máquinas movidas a combustíveis de 

petróleo. Dentre esses combustíveis renováveis o biodiesel está em crescente pesquisa.  

 O biodiesel é obtido pela reação de transesterificação, consiste de um 

triglicerídeo reagindo com um álcool na presença de um catalisador (podendo ser um 

ácido ou uma base forte), produzindo ésteres (biodiesel) e glicerol (MA E HANNA, 

1999). 

 O glicerol (1,2,3 propanotriol ou glicerina) é um poliálcool com vastas 

aplicações. Pode ser usado como solvente ou veículo para produtos farmacêuticos, 

como umectante em cosméticos e tabaco, como ingrediente para produção de 

explosivos, como plastificador ou estabilizador para polímeros menos polares, para 

produção de poliésteres que podem ser usados em lubrificantes, para produção de mono 

e diglicerídeos, que são emulsificantes alimentícios úteis, como agente anti-

congelamento ou transferidor de calor e como fluido hidráulico. Todavia, o seu uso é 

condicionado ao seu grau de pureza, que deve estar usualmente acima de 95% 

(ARRUDA et al, 2007).  

Como a produção brasileira de biodiesel tem gerado um aumento significativo 

da oferta de glicerol, com expressiva diminuição de seu valor de mercado, as empresas 

são obrigadas a buscarem alternativas econômicas de uso ou co-processamento do 

glicerol, para o barateamento da cadeia produtiva (ARRUDA et al, 2007).  

O glicerol bruto vegetal apresenta cerca de 30% de impurezas, as principais 

presentes no glicerol oriunda do biodiesel são catalisador, álcool e ácidos graxos. Estas 
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impurezas dependem da natureza da oleaginosa e do tipo de catálise empregada na 

preparação do biodiesel (FERRARI et al, 2005). 

 Diante disso, o processo envolve a conversão biológica do glicerol como 

substrato e principal fonte de carbono, pela ação de fungos e bactérias simbióticos 

presentes no grão de Kefir.  

 A seguir, é apresentado o levantamento bibliográfico acerca de glicerol e grãos 

de Kefir. 

 

3.1 Glicerol  

3.1.1 Características gerais 

Segundo Arruda et al (2007), o glicerol, também conhecido como 1,2,3 

propanotriol ou glicerina, foi descoberto por Scheele em 1779 durante o processo de 

saponificação do azeite de oliva. Mais tarde, em 1858, Pasteur observou a formação 

deste composto como um subproduto da fermentação alcoólica, em concentrações de 

2,5 - 3,6% do conteúdo de etanol (REHM, 1988), podendo ser o glicerol o segundo 

maior produto formado durante este tipo de fermentação (TOSETTO E ANDRIETTA, 

2003). 

O glicerol é um poliálcool de fórmula estrutural apresentada na Figura 3.1, o 

qual está presente em diferentes espécies, incluindo plantas, protistas unicelulares e 

mamíferos (BRISSON et al, 2001). No entanto, é difícil encontrar o glicerol na sua 

forma livre nesses organismos, pois geralmente o mesmo se encontra na forma de um 

triglicerídeo combinado a ácidos graxos, como o oléico, palmítico e esteárico. Grandes 

quantidades de glicerol podem ser encontradas em óleos ou azeites como o de coco, 

dendê, soja, algodão e oliva, bem como em gorduras de animais como a banha de porco 

e sebo (MORRISON, 1994).  



_______________________________________________________________Revisão Bibliográfica    7 
 

 

 
Figura 3.1 - Estrutura molecular do glicerol (Fonte: ARRUDA et al, 2007). 

 

O termo glicerol aplica-se somente ao composto puro, 1,2,3 propanotriol, 

enquanto o termo glicerina aplica-se à produtos comerciais que contêm normalmente 

quantidades maiores ou iguais a 95% de glicerol (MORRISON, 1994). No caso da 

utilização do glicerol em humanos, como adjuvante em formulações farmacêuticas, por 

exemplo, a terminologia encontrada em sua especificação deve ser glicerol USP 

(MORRISON, 1994). O glicerol, desde 1959, é reconhecido como substância atóxica, 

permitido como aditivo em alimentos e remédios, e também considerado como 

substância “GRAS” (Generally Regraded as Safe) pelo FDA dos Estados Unidos 

(“Food and Drug Administration”), e permitido em alimentos enlatados. No Brasil, seu 

uso em produtos alimentícios é assegurado pela Resolução de nº 386, de 5 de Agosto de 

1999 (ANVISA, 2007). 

Dentre as características físico-químicas do glicerol (Tabela 3.1), destacam-se as 

propriedades de ser um líquido oleoso, incolor, viscoso e de sabor doce, solúvel em 

água e álcool em todas as proporções e pouco solúvel em éter, acetato de etila e dioxano 

e insolúvel em hidrocarbonetos (LOPES et al, 1999). Devido à combinação de uma 

série de suas propriedades, incluindo aquelas físico-químicas e a atoxicidade 

(JACKOBSON et al, 1989), o glicerol é uma substância com grande variedade de 

aplicações. 
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Tabela 3.1 - Propriedades físico-químicas do glicerol (Fonte: ARRUDA et al, 2007). 

Propriedades Valores 

Massa molar  

Densidade (glicerol 100%) 25°C 

Viscosidade 20°C 

Ponto de ebulição (1 atm) 

Ponto de fusão 

Ponto de inflamação 

Tensão superficial 20°C 

Calor específico (glicerol 99,94%) 26°C 

Calor de evaporação 55°C 

Calor de dissolução 

Calor de formação 

Condutividade térmica 

92,09 g/mol 

1262 kg/m3 

939 cP 

290°C 

18°C 

177°C 

63,4 mN/m 

2435 J/kg 

88,12 J/mol 

5,8 kJ/mol 

667,8 kJ/mol 

0,28 W/(m.K) 

 

 
3.1.2 Produção industrial 

Todo o glicerol produzido no mundo, até 1949, era proveniente da indústria de 

sabão. Atualmente, 70% da produção de glicerol nos Estados Unidos ainda provêm dos 

glicerídeos (óleos e gorduras naturais) e, o restante, da produção do glicerol sintético 

(subproduto da fabricação de propileno), da produção de ácidos graxos e também de 

ésteres de ácidos graxos (Biodiesel). Apesar das inúmeras aplicações conhecidas, com o 

aumento da produção de biodiesel, a oferta de glicerol vem superando gradativamente a 

sua demanda, o que tem feito o preço de mercado do produto diminuir 

significativamente. (CARVALHO et al, 2007). 

Em 2000, a produção mundial de Glicerol foi de 800 mil toneladas, sendo que 

10% disto foram oriundos de indústrias responsáveis pela produção de biodiesel. 

(CARVALHO et al, 2007). 
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 O biodiesel é um combustível biodegradável e derivado de fontes renováveis, 

que pode ser obtido por diferentes processos tais como a transesterificação, a 

esterificação ou pelo craqueamento (PARENTE, 2003). Pode ser produzido a partir de 

gorduras animais ou de óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais no Brasil 

que podem ser utilizadas, tais como mamona, dendê (palma), girassol, milho, babaçu, 

amendoim, pinhão manso e soja, dentre outras (PARENTE, 2003). 

A reação de transesterificação consiste numa reação química dos óleos vegetais 

ou gorduras animais com etanol ou metanol, estimulada por um catalisador 

(SCHUCHARDT et al, 1998 e MA E HANNA, 1999). A Figura 3.2 mostra a reação de 

transesterificação dos triglicerídeos com metanol, da qual é extraído o glicerol e a 

Figura 3.3 mostra a rota laboratorial do processo de fabricação de biodiesel. 

 A mesma reação, exemplificada na Figura 3.2, pode ser realizada tendo como 

reagente outros alcoóis de baixa massa molar, como o etanol, propanol ou butanol, 

sempre resultando em monoésteres e glicerol. 

 

 

ÉSTERES METÍLICOSÉSTERES METÍLICOS
GLICEROLGLICEROL

TRIGLICERÍDEOTRIGLICERÍDEO

METANOLMETANOL

ÉSTERES METÍLICOSÉSTERES METÍLICOS
GLICEROLGLICEROL

TRIGLICERÍDEOTRIGLICERÍDEO

METANOLMETANOL

 
Figura 3.2 - Transesterificação de triglicerídeos com metanol (Fonte: MA E HANNA, 

1999). 
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Figura 3.3 - Rota de processamento laboratorial de biodiesel. 

 

 

Ressalta-se que, sob o ponto de vista objetivo, as reações químicas são 

equivalentes, uma vez que os ésteres metílicos e os ésteres etílicos têm propriedades 

equivalentes como combustível, sendo ambos, considerados biodiesel. As duas reações 

acontecem na presença de um catalisador, o qual pode ser empregado, o hidróxido de 

sódio (NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH), bem como outros hidróxidos de 

alcalinos e alcalino-ferrosos, usados em diminutas proporções. A diferença entre eles, 

com respeito aos resultados na reação, é muito pequena. No Brasil o hidróxido de sódio 

é muito mais barato que o hidróxido de potássio. Pesando as vantagens e desvantagens é 

muito difícil decidir, genericamente, sobre qual é o catalisador mais recomendado. Sob 

o ponto de vista técnico e econômico, a reação via metanol é muito mais vantajosa que a 

reação via etanol (PARENTE, 2003). No Brasil, atualmente, uma vantagem da rota 
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etílica pode ser considerada a oferta desse álcool, de forma disseminada em todo o 

território nacional.  Assim, os custos diferenciais de fretes, para o abastecimento de 

etanol versus abastecimento de metanol, em certas situações, possam influenciar numa 

decisão. Sob o ponto de vista ambiental, o uso do etanol leva vantagem sobre o uso do 

metanol, quando este álcool é obtido de derivados do petróleo, no entanto, é importante 

considerar que o metanol pode ser produzido a partir da biomassa, quando essa suposta 

vantagem ecológica, pode desaparecer. Em todo o mundo o biodiesel tem sido obtido 

via metanol (PARENTE, 2003). 

No processo de produção de biodiesel, a obtenção de um litro do combustível 

tem como contrapartida a formação de aproximadamente 100 a 200 mL de glicerol 

bruto. Esse co-produto até então subestimado no mercado brasileiro e mundial pode ter 

aplicações importantes além daquelas já conhecidas (PARENTE, 2003). 

Em Janeiro de 2008, foi obrigatória a mistura de 2% do combustível ecológico 

ao óleo diesel convencional. Em Julho de 2008 o CNPE (Comitê Nacional de Política 

Energética) aumentou de 2% para 3% a quantidade de biodiesel que deve ser adicionada 

ao diesel vendido nos postos brasileiros. Assim, estima-se que o volume de glicerol 

produzido em escala nacional será da ordem de 190 milhões de litros (FOLHA 

ONLINE, 2008). 

 

3.1.3 Conversão em outros produtos 

O glicerol é uma matéria-prima de alto valor agregado que pode ser empregado 

em uma ampla variedade de produtos como cosméticos, químicos, alimentícios e 

farmacêuticos. Porém, no caso do glicerol bruto, resultante do processo da 

transesterificação de óleos e gorduras residuais na produção do biodiesel, atualmente 

são necessários processos complexos e onerosos para que essa matéria-prima alcance as 
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exigências em grau de pureza necessária para estes fins. Já que a tecnologia exigida para 

a purificação, além de ter custo elevado, é dominada por algumas poucas empresas no 

Brasil (PETROBRÁS, 2007). 

No campo experimental, as mais diversas aplicações foram anunciadas por 

empresas, universidades e centros de pesquisa, dentre elas (REVISTA BIODIESELBR, 

2008): 

• Glicerol pode ser usado na fabricação de rações; 

• Glicerol pode ser matéria-prima para a produção de “plástico verde”; 

• Glicerol pode ser matéria-prima para a produção de compósitos sólidos; 

• Glicerol pode ser queimado na caldeira gerando calor e energia elétrica; 

• Glicerol pode aumentar a produção de biogás na fermentação anaeróbia 

em biodigestores; 

• Glicerol pode ser usado na produção de sabonetes. 

 

A literatura tem apresentado inúmeras possibilidades de conversão de química e 

bioquímica de glicerol em outros produtos de valor agregado. A conversão 

microbiológica de glicerol em 1-2 propanodiol com o uso de Klebsiella pneumoniae ou 

Clostridium butyricum e fermentação anaeróbia do glicerol por Escherichia coli foram 

estudadas A ação de bactérias termofílicas sobre a decomposição de óleos, a 

bioconversão de glicerol para dihidroxiacetona com Gluconobacter oxydans 

imobilizada, e fermentação anaeróbia por Streptococci faecalis foram, também, estudas. 

No entanto, todos esses autores tiveram que utilizar condições de processo estritamente 

controladas (temperatura, pH, etc), bem como culturas puras, para garantir a 

produtividade da reação (TEMUDO et al, 2008, e WILLKE E VORLOP, 2008). 
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A conversão biológica de glicerol em 1,3-propanodiol foi demonstrada por 

várias espécies de bactérias, Lactobacillus brevis, Lactobacillus buchnerii, Bacillus 

welchii, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Clostridium pasteurianum, e 

Clostridium butyricum (TEMUDO et al, 2008, e WILLKE E VORLOP, 2008). 

 

3.2 Kefir 

3.2.1 Características gerais e composição 

Kefir é uma bebida tradicional popular do Oriente Médio, descoberta há mais de 

400 anos, por um pastor nômade. É originária das montanhas do Cáucaso na antiga 

União Soviética, na Ásia Central e tem sido consumida por milhares de anos. (OTES E 

CAGINDI, 2003).  

O termo “Kefir” é originado a partir da palavra turca “Keyif” que significa 

“bem estar” ou “bem viver”, isso devido ao sentimento geral de saúde e bem-estar 

quando consumidos. A bebida é fabricada sobre uma variedade de nomes incluindo 

“Kephir”, “Kiaphur”, “Kefer”, “Knapon”, “Kepi”, “Kippi”, “Kewra”, “Talai”, 

“Mudu Kekiya”, “Tibetans Mushrooms”, “Yogurt Plants”, “Yogurt Fungus”, “Snow 

Lotus”, “Tane-Oko”, “Tibetanischer Pilz” ou “Tibicos”, dentre outras nomenclaturas 

variáveis, pois tem uma produção artesanal divulgada em muitos países como a 

Argentina, Taiwan, Portugal, Turquia e França (Dom´s Site, 2007). 

A fermentação do leite, ou de substratos alternativos, é obtida através das 

atividades metabólicas desenvolvidas por um conglomerado simbiótico formado de 

bactérias e fungos, conhecido como grãos ou grânulos de Kefir (Figura 3.4) 

(WITTHUHN et al, 2004).  
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Figura 3.4 - Os grãos de Kefir (Fonte: OTES et al, 2003). 

 

A composição da população dos grãos pode diferir, dependendo da origem ou 

dos diferentes métodos de cultivo. Alguns microrganismos estão sempre presentes no 

simbiótico, mas outros nem sempre são encontrados, dependendo do método de cultura 

e substrato utilizado (MOREIRA et al, 2008). 

A bebida fermentada apresenta simultaneamente fermentação ácida e alcoólica, 

o que lhe permite um leve gosto ácido e consistência cremosa e espessa, podendo conter 

entre 0,08% e 2% de álcool. Devido à presença de gás carbônico, a bebida é levemente 

gaseificada, detectado em alguns tipos de Kefir na concentração de 0,85-1,05 g/L. O 

aroma do Kefir é característico e similar ao da cerveja (FARNWORTH, 2005).  

As características organolépticas e bioquímicas do produto final são variáveis de 

acordo com fatores relacionados com a preparação da bebida, como, presença ou 

ausência de agitação durante o preparo, tempo e temperatura de incubação, proporção 

de grãos de Kefir e matriz alimentar, além do tipo e características do substrato 

alimentar, idade da cultura e tipo/proporção de microrganismos presentes na colônia 

(FARNWORTH, 2005). 



_______________________________________________________________Revisão Bibliográfica    15 
 

 

Os grãos de Kefir podem ser cultivados em açúcar, leite ou sucos de frutas, 

sendo sua coloração dependente do substrato utilizado para cultivo. Os grãos são 

amarelos claros quando cultivados em leite. Se crescidos em açúcar mascavo, são ocres 

e pardos, ou purpúreos se cultivados em suco de uva. Em qualquer tipo de leite, os grãos 

podem ser fermentados, como de vaca, ovelha ou cabra, de coco, arroz e soja ou ainda 

água com açúcar (“Kefir de água”), porém, é tradicionalmente preparada a partir do 

leite de vaca. Para o caso do Kefir a base de leite animal, o leite utilizado, normalmente 

fresco, pode ser cru, pasteurizado, desnatado, semidesnatado ou integral, com ou sem 

nata (MOREIRA et al, 2008). A Figura 3.5 mostra os grãos de Kefir cultivados em leite 

e água. 

 

 

 

Figura 3.5 – Grãos de Kefir cultivados em leite e água. 

 

Apesar de tanto o iogurte quanto o Kefir serem obtidos a partir do leite 

fermentado, há uma diferença significante entre eles: enquanto o iogurte é preparado 

apenas pela ação de bactérias, o Kefir é feito com grãos de mesmo nome, que podem ser 

definidos como uma mistura mais complexa de microrganismos vivos (leveduras e 

bactérias). Além disso, ele pode ser preparado à temperatura ambiente e, caso a 

multiplicação de um tipo de microrganismo falhar, outro tipo prevalecerá devido à 
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grande variedade de microrganismos achados nesses grãos. Por outro lado, o iogurte 

precisa de temperaturas ao redor de 38°C a 45°C para a multiplicação das suas bactérias 

(LOPITZ-OTSOA et al, 2006). 

A FAO/WHO (2001) propôs uma definição do Kefir baseada na composição da 

microflora dos grãos e bebida final, bem como na composição percentual do material. 

Como definição, a cultura de início é preparada a partir dos grãos de Kefir, 

constituídos pelas bactérias Lactobacillus kefiri e espécies do gênero Leuconostoc, 

Lactococcus e Acetobacter crescendo em uma relação simbiótica muito forte, além da 

presença dos fungos fermentadores de lactose (Kluyveromyces marxianus) e não 

fermentadores de lactose (Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae e 

Saccharomyces exiguus) (FARNWORTH, 2005). 

Tradicionalmente, Kefir é produzido adicionando-se proporções adequadas de 

substratos alimentares (leite vegetal/animal ou água com açúcar) em quantidades 

definidas dos grãos de Kefir (LOPTIZ-OTSOA et al, 2006). 

A dimensão dos grãos de Kefir iniciais afeta o pH, viscosidade e perfil 

microbiológico do produto final. Embora exista uma relação ideal entre os grãos e o 

substrato de fermentação (1:30 a 1:50, p/v, no caso do leite animal), as medidas, na 

prática, são feitas empiricamente dentro de limites conhecidos. A fermentação de 

substrato é levada a termo normalmente em temperaturas que variam de 8 a 25°C, em 

recipiente fechado e por um intervalo de tempo variando entre 10 à 40 horas, sendo 

mais comum o período de 24 horas. Após a fermentação, o material é coado separando-

se os grãos de Kefir do Kefir líquido. O Kefir líquido pode ser consumido 

imediatamente, ou no caso de consumo posterior, refrigerado, ou ainda, para diabéticos 

ou intolerantes a lactose amadurecido a temperatura ambiente por alguns dias para 

redução do teor de lactose (FARNWORTH, 2005). 
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Apresentando mais de 40 tipos de microrganismos, o Kefir é considerado um 

alimento probiótico por auxiliar a regulação do funcionamento do intestino e a melhora 

do sistema imunológico. Tem sido bastante estudado por causa de seu poder 

antimicrobiano, anti-fungos, antitumoral; além de benefícios aos sistemas digestivo e 

imunológico e na redução do colesterol (MOREIRA et al, 2008). 

Como já salientado, a composição do grão ou suas características gerais, assim 

como da bebida são, em parte, dependentes da cultura mãe da qual a colônia foi obtida, 

modo de preparo, condições de armazenamento, idade da cultura de fermentação, dentre 

outros fatores. 

Os grãos de Kefir fixados em formol e vistos ao microscópio revelam uma 

estrutura complexa formada por (Dom´s Site, 2007): 

• 4,4% de lipídeos; 

• 12,1% de cinzas; 

• 45,7% de mucopolissacarídeo; 

• 34,3% de proteínas totais (27% insolúvel, 1,6 solúvel e 5,6% aminoácidos 

livres); 

• Vitamina do complexo B; 

• Vitamina K; 

• Triptofano; 

• Cálcio, fósforo e magnésio. 

 

Nos grãos de Kefir é encontrada uma diversidade microbiológica elevada. De 

acordo com Farnworth (2005) e Powell (2006) um número bastante alto e diversificado 

de microrganismos tem sido isolado e identificado a partir dos grãos de Kefir. 



_______________________________________________________________Revisão Bibliográfica    18 
 

 

 A Tabela 3.2 mostra diferentes espécies de bactérias e fungos normalmente 

encontradas nos grãos de Kefir e Kefir.  

 

Tabela 3.2– Diferentes espécies de bactérias e leveduras normalmente encontradas nos   
grãos de kefir e kefir (FARNWORTH, 2005 e POWELL, 2006). 

Microrganismo 

Bactérias 

Lactobacillus acidophilus Lactobacillus paracasei 

Lactobacillus brevis Lactobacillus fructivorans 

Lactobacillus Buchneri Lactobacillus hilgardii 

Lactobacillus casei subsp. Alactosus Lactobacillus viridescens 

Lactobacillus casei subsp. rhamnosus Lactobacillus helveticus subsp. jugurti 

Lactobacillus casei subsp. 
Pseudoplantarum 

Lactobacillus helveticus subsp. lactis 

Lactobacillus case subsp. tolerans Lactobacillus kefir 

Lactobacillus Cellobiosus Lactobacillus kefiranofaciens 

Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus 

Lactobacillus kefirgranum 

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis Lactobacillus latics subsp. latics 

Lactobacillus fermentum Lactobacillus parakefir 

Lactobacillus gasseri Lactobacillus plantarum 

Lactococcus latics subsp. cremoris Lactococcus latics subsp. diacetylactis 

Lactococcus latics subsp. latics Lactococcus filant 

Leuconostoc kefir Leuconostoc mesenteriodes 
 subsp. Dextranicum 

Leuconostoc mesenteriodes  
subsp. Cremoris 

Leuconostoc mesenteriodes  
subsp. Mesenteriodes 

Streptococcus durans Acetobacter aceti 

Streptococcus filant Acetobacter rasens 

Streptococcus salivarius 
 subsp. thermophilus 

Acetobacter rancens 

Weissella viridescens Bacillus subtilis 

Leveduras 

Brettanomyces 
anomalus 

Candida inconspícua 

Candida friedricchii Candida maris 
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Tabela 3.2 – Continuação. 

Leveduras 

Candida holmii Candida tannotelerans 

Cândida kefir Candida tenuis 

Candida pseudotropicalis Candida valida 

Cândida lambica Cryptococcus kefyr 

Kluyveromyces bulgaricus Kluyveromyces marxianus 

Kluyveromyces fragilis Kluyveromyces marxianus  
subsp. marxianus 

Kluyveromyces lactis Kluyveromyces marxianus  
subsp. bulgaricus 

Saccharomyces pretoriensis Saccharomyces globosus 

Saccharomyces calsbergensis Saccharomyces kefir 

Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces lactis 

Saccharomyces delbrueckii Saccharomyces lipolytic 

Saccharomyces florentinus Saccharomyces unispores 

Saccharomyces exiguus Saccharomyces dairensis 

Sacchamomyces pastarianus Saccharomyces turicensis 

Torula kefir Geotrichum candidum 

Torulaspora delbrueckii Zigosaccharomyces rouxii 

Torulopsis holmii Kluyeromyces Iodderae 

Brettanomyces anomalus Issatchenkia occidentalis 

 

 
 Algumas observações têm sido apresentadas na literatura científica apesar da 

contribuição exata de cada organismo na simbiose não estar claramente compreendida. 

A localização de alguns tipos de bactérias e fungos é claramente definida entre a 

superfície e interior do grão, estando esta distribuição provavelmente relacionada à 

atividade específica de cada microrganismo no processo fermentativo (POWELL, 

2006). 
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3.2.2 Produção de Kefir 

A principal dificuldade na produção industrial do Kefir é a manutenção da 

estabilidade e, sobretudo, da uniformidade em termos de sabor, odor e viscosidade da 

bebida final (LOPTIZ E OTSOA et al, 2006). 

A literatura científica demonstra alguns ensaios de fermentação utilizando vários 

substratos com ou sem associações com nutrientes e modificando as condições 

operacionais para analisar a formação de produtos, assim como, a conversão de 

substrato e crescimento de massa do polissacarídeo. 

A Tabela 3.3 mostra a influência de substratos e condições operacionais para a 

formação de produtos de acordo com alguns autores. 

 
 
Tabela 3.3 – Influência de substratos e condições operacionais para a formação de 
produtos. 

Substrato Condições  
Operacionais Produtos 

Leite integral 
pasteurizado 

(GUZEL-SEYDIM et 
al, 2000a) 

T: 25ºC; 5g Kefir; 800 mL 
leite; Fermentação de 22 

horas. 

- Lactato 
- Citrato 
- Piruvato 

Leite integral 
pasteurizado 

(GUZEL-SEYDIM et 
al, 2000b) 

T: 4ºC; 5 g Kefir; 800 mL 
leite; armazenado por 21 

dias. 

- Lactato 
- Citrato  
- Orotato 
- Urate  
- Acetaldeído   
- Etanol 

Caldo de cana fresco 
diluído 

(DORNELLES E 
RODRIGUES, 2006) 

T: ambiente (30ºC); 
Fermentação de 7 dias; 
Conc de Kefir: 50, 37 e 

25%); Conc de sacarose: 
(121,44; 107,80; 79,20 

g/L). 

- Etanol (rendimento de 
37,59%) 
- Ácidos orgânicos 

Leite desnatado 
(BESHKOVA et al, 

2003) 

T: 4ºC; Fermentação de 7 
dias; 

- Acetaldeido (15,27 µg/g) 
- Acetona (0,48 µg/g) 
- Etil acetato (0,02 µg/g) 
- 2-Butanone (0,04 µg/g) 
- Diacetil (1,40 µg/g)  
- Etanol (4010,0 µg/g) 
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Tabela – 3.3 Continuação. 

Substrato Condições  
Operacionais Produtos 

Leite de vaca 
(LIU et al, 2002) 

T: 20ºC;  
Fermentação de 24 horas; 

Grãos de Kefir: 5% 

- Acetaldeido (3,28 ppm) 
- Acetona (4,91 ppm) 
- 2-Butanone (19,62 ppm) 
 - Diacetil (253,29 ppm) 
- Etanol (2291,97 ppm) 
- n-Hexanal (0,04 ppm) 

Leite de soja 
(LIU et al, 2002) 

- Acetaldeido (5,28 ppm) 
- Acetona (1,89 ppm)  
- 2-Butanone (10,48 ppm) 
- Diacetil (55,51 ppm) 
- Etanol (1223,8 1ppm) 
- n-Hexanal (153,36 ppm) 

 

De acordo com a Tabela 3.3, Guzel-Seydim et al (2000a) utilizaram leite integral 

pasteurizado na fermentação de 22 horas à 25ºC e investigaram que lactato é comum no 

produto final da fermentação e houve uma grande produção (3700µg/g) no estudo e, 

também, 6400µg/g produzidos de ácido lático. O piruvato foi detectado depois de 5 

horas de fermentação e formou 18µg/g no final da fermentação. O piruvato é 

preferencialmente convertido em lactato e o seu residual em acetaldeído e diacetil. A 

concentração de citrato no leite era de 1760µg/g, no fim da fermentação, caiu para 

1440µg/g.  

Guzel-Seydim et al (2000b) prepararam a inoculação de 5 gramas de grãos de 

Kefir em leite integral pasteurizado na temperatura de 25ºC utilizando um agitador 

rotativo durante um período de 22 horas de fermentação, para alcançar o pH final de 

4,6. Após 22 horas, separaram os grãos de Kefir e a bebida foi armazenada em 4ºC por 

21 dias. No armazenamento não houve alteração significativa de pH, a produção de 

lactato aumentou ligeiramente de 6405 µg/g do dia 0 para 7739 µg/g do dia 21, o 

piruvato foi de 18µg/g do dia 0, no entanto não foi detectado do dia 21. O citrato 

aumentou de forma significativa de 1438µg/g do dia 0 para 1863µg/g do dia 21. Não 
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notou diferença significativa na concentração de orotato chegando a 131µg/g. O urate 

aumentou ligeiramente ao longo do armazenamento de 27µg/g do dia 0 para 33µg/g do 

dia 21. Acetaldeído aumentou de 5 µg/g do dia 0 para 11 µg/g do dia 21. A acetoína 

diminuiu de 25 µg/g do dia 0 para 16 µg/g do dia 21. A concentração de etanol duplicou 

durante o armazenamento. 

Dornelles e Rodrigues (2006) variaram a massa inicial de grãos de Kefir e a 

concentração de sacarose (caldo-de-cana) do meio para serem analisados o teor de 

etanol, açúcares residuais, de sólidos totais e o pH final. Decorrido 7 dias de 

fermentação, observaram no ensaio com 25% de grãos de Kefir e concentração de 

sacarose de 121,44 g/L maior rendimento (37,59%) na conversão de etanol (44,0 g/L), 

açúcar residual (4,40 g/L) e pH final de 3,10. O valor baixo de pH se deve a uma maior 

produção de ácidos orgânicos e quanto maior a quantidade de açúcar inicial, maior é a 

quantidade de etanol produzido. 

Beshkova et al (2003) observaram que compostos voláteis foram produzidos 

durante as primeiras 24 horas de armazenamento em leite desnatado. As mudanças 

quantitativas que ocorreram durante 7 dias de armazenamento a 4ºC, revelaram 

alterações insignificantes para a produção dos compostos voláteis. 

Liu et al (2002) utilizaram leite desnatado e leite de soja para análises de 

compostos voláteis incubados com 5% em massa de grãos de Kefir. Os ensaios foram 

incubados a 20ºC em um período de 24 horas. Os autores observaram que os grãos de 

leite desnatado foram maiores do que os grãos de leite de soja com cor amarelada e a 

proporção de polissacarídeos do leite de soja foi cerca de metade dos de leite desnatado. 

O composto volátil produzido em maior concentração foi o etanol com 2291,97 ppm e 

1223,81 ppm  para leite de vaca e soja, respectivamente. 
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No trabalho de Temudo et al (2008) avaliaram o potencial do glicerol no 

processo fermentativo com a aplicação de uma “cultura mista” para produção de 

produtos químicos. O glicerol pode ser fermentado por um número de microrganismos e 

podem ser convertidos em diversos produtos interessantes. Exemplos de produtos 

provenientes da fermentação anaeróbia são os ácidos orgânicos (acetato, propionato e 

butirato), solventes (etanol e butanol) e 1,3-propanodiol. Um produto particularmente 

atraente da fermentação de glicerol é 1,3-propanodiol, pois pode potencialmente ser 

produzido em grande quantidade durante esse processo e, mais importante, ele pode ser 

usado como monômero na síntese de bioplásticos (poliésteres e poliuretano). Para 

investigar a fermentação de glicerol, maioria dos estudos tem aplicado culturas puras, as 

mais conhecidas são Klebsiella aerogenes ou Clostridium butyricum. 

A glicose e glicerol compartilham a mesma via metabólica, a partir de 

gliceraldeído-3-fosfato até piruvato e os respectivos produtos derivados. A Figura 3.6 

representa a mais comum via metabólica de fermentação de glicose e glicerol que 

podem ser esperados a partir de uma cultura mista. 

A diferença entre os dois substratos, no entanto, é o número de elétrons por 

carbono. Assim, a conversão de glicerol em piruvato gera 2 mol de NADH, enquanto 

apenas 1 mol está envolvido no caso de glicose. Uma outra diferença é outro produto 

que possa ser formado a partir do glicerol, o 1,3-propanodiol, que não foi observado 

quando glicose era substrato. 

 



_______________________________________________________________Revisão Bibliográfica    24 
 

 

 

Figura 3.6 – Principal via metabólica de glicerol e glicerina (Fonte: TEMUDO, 2008). 
 

Os experimentos de Temudo et al (2008) foi realizado em um reator com 

capacidade de 2 litros e 8 horas de fermentação, manteve uma temperatura de 30ºC e pH 

controlado em 8 por um titulador automático. O ambiente foi anaeróbio e para evitar 

excesso de espuma foi adicionada uma solução de 3% silicone anti-espumante (3 mL/h). 

Para testar o impacto do substrato, a concentração do mesmo foi aumentado de 4 g/L 

para 25 g/L gradativamente. O cultivo continha uma razão de carbono e mineral que 

foram mantidas durante todos os experimentos. As produtividades de gás (H2 e CO2) e 

controle de pH foram monitoradas on-line, um sistema de detecção de gás foi acoplado 

no reator. Os substratos e produtos finais foram determinados e quantificados. Glicerol, 

1,3-propanodiol, ácidos graxos voláteis (acetato, propionato, butirato, iso-butirato, 
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valerato, iso-valerato e caproato), lactato, ácido succínico, ácido fórmico foram 

determinados por HPLC. As análises de etanol, propanol e butanol foram realizadas em 

cromatografia gasosa. A demanda química de oxigênio foi medida utilizando o Kit Dr. 

Lange. O carbono orgânico total e carbono inorgânico total foram medidos usando um 

analisador Shimadzu. O peso da biomassa foi determinado após filtragem.  

 Acetato e butirato, alguns dos principais produtos da fermentação de glicose, 

foram quase desprezíveis quando glicerol foi substrato. Inversamente, o etanol foi 

produzido em quantidades muito maiores com glicerol como substrato. Lactato e 

propionato não foram registrados, porque os seus rendimentos foram inferiores a 2%. 

Outros produtos possíveis na fermentação piruvato, malato, fumarato, valerato, iso-

valerato, caproato, propanol, butanol, 2,3-butanediol, acetoína e metilglioxal, não foram 

detectados nos significativos montantes.  

 Na fermentação com 4 g/L de glicerol foram encontrados os seguintes produtos 

e suas respectivas proporções: Acetato (5,5%), Formiato (10,0%), H2 (0,4%), 1,3-

propanodiol (27,8%), Succinato (1,1%) e Etanol (46,2%). 

Quando a concentração de substrato foi aumentada, algumas mudanças 

consideráveis no produto de glicerol fermentado foram observadas. Além disso, a 

biomassa diminuiu com a subida da concentração. Uma causa possível é o aumento da 

atividade da biomassa, pois precisam de energia para sua manutenção. Simultaneamente 

houve um aumento no rendimento de 1,3-propanodiol e diminuição da produção de 

etanol. 

Os produtos dominantes formados e identificados foram etanol, formiato, 1,3-

propanodiol e acetato. A produção de etanol foi associada principalmente quando 

substratos eram fermentados em condições limitantes, enquanto que 1,3-propanodiol os 

substratos utilizados eram em excesso. Ademais, 1,3-propanodiol só está associado com 
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a produção de acetato e butirato, e não com o etanol. Portanto, 1,3-propanodiol, se for 

exigido como produto, o etanol deve ser evitado. Abaixamento de pH na fermentação de 

glicerol resultou em uma diminuição da produção de etanol.  

 A mudança de substratos e das condições operacionais influencia no crescimento 

de massa, como mostra a Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 – Influência de substratos e condições operacionais no crescimento de massa. 

Substrato Condições Operacionais Crescimento 
de massa (%) 

Leite integral fresco  
(GORSEK E TRAMSEK, 2007) 

T: 20, 22, 24 e 26ºC; Grãos de 
Kefir: 40 g/L; Conc de glicose: 

0, 10, 20 e 30 g/L; Fermento 
de padaria 0, 5, 10 e 15 g/L; 

Rotação agitador 0, 50, 70 e 90 
rpm; Fermentação de 24 horas. 

51,5% (60,62 g 
grãos de Kefir) 

 

Leite desnatado  
(SCHOEVERS E BRITZ, 2003) 

T:18ºC; Grãos de Kefir: 1%; 
Fermentação de 10 dias. 85 

T:22ºC; Grãos de Kefir: 1%; 
Fermentação de 10 dias. 113 

T:25ºC; Grãos de Kefir: 1%; 
Fermentação de 10 dias. 145 

T:30ºC; Grãos de Kefir: 1%; 
Fermentação de 10 dias. 81 

Leite integral  
(SCHOEVERS E BRITZ, 2003) 

T:18ºC; Grãos de Kefir: 1%; 
Fermentação de 10 dias. 85 

T:22ºC; Grãos de Kefir: 1%; 
Fermentação de 10 dias. 105 

T:25ºC; Grãos de Kefir: 1%; 
Fermentação de 10 dias. 131 

T:30ºC; Grãos de Kefir: 1%; 
Fermentação de 10 dias. 81 

Leite desnatado  

T: 25ºC; Grãos de Kefir: 10%; 
Fermentação de 20 dias 

(SCHOEVERS E BRITZ, 
2003) 

331 
Leite desnatado mais triptose 20 
g/L 582 

Leite desnatado mais extrato de 
levedura 20 g/L 501 

Leite desnatado mais triptose e 
extrato de levedura 20 g/L 504 

Leite integral 304 
Leite integral mais triptose 20 
g/L 522 

Leite integral mais extrato de 
levedura 20 g/L 487 

Leite integral mais triptose e 
extrato de levedura 20 g/L 451 
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Gorsek e Tramsek (2007) investigaram os parâmetros que influenciam o 

crescimento de massa dos grãos de Kefir durante 24 horas de incubação no leite integral 

fresco. O estudo estabeleceu temperaturas (20, 22, 24 e 26ºC), concentrações de glicose 

(0, 10, 20e 30 g/L), concentrações de extrato de levedura (0, 5, 10 e 15 g/L) e a rotação 

do agitador (0, 50, 70 e 90 rpm). No final, o crescimento maior foi de 51,5% encontrado 

na rotação do agitador de 90 rpm, na temperatura de 24ºC, com a concentração de 

glicose 20 g/L e sem extrato de levedura (0 g/L). 

Schoevers and Britz (2003) investigaram a influência de diferentes condições de 

cultura para o aumento de massa dos grãos de Kefir. O primeiro ensaio foi analisar a 

influência de diferentes temperaturas nos leites desnatado e integral. Cada recipiente 

utilizou 200 mL de leite com 2 g de grãos de Kefir e incubou nas temperaturas (18, 22, 

25 e 30ºC) por um período de 10 dias. O pH inicial de 6,7 decresceu para um valor 

inferior a 4,8 durante as primeiras 24 horas e, em seguida, estabilizou entre 4,65 e 4,4 

até o fim do estudo. Para ambos os leites, a melhor temperatura de incubação foi de 

25ºC tendo 145% de aumento no leite desnatado e 131% no leite integral.   

O segundo ensaio analisou diferentes tipos de leites com 400 mL e combinados 

com triptose e extrato de levedura em concentrações de 20 g/L. Cada recipiente foi 

inoculado 40 g de grãos de Kefir agitado em banho-maria a 130 rpm à 25ºC em um 

período de 20 dias. Todo o leite fermentado foi removido diariamente, substituído com 

o mesmo tipo de leite. O pH de todos os tipos de leites caiu rapidamente durante as 

primeiras 24 horas para 3,8 e estabilizou em 3,3-3,6 no quarto dia. Este pH foi menor do 

que o global das temperaturas estudadas e atribui a maior concentração de grãos de 

Kefir 10% em vez de 1% como utilizado no primeiro estudo. Diariamente os grãos 

aumentavam sua massa e ao final do período de 22 dias o maior aumento em biomassa 
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foi encontrado no leite desnatado mais triptose (582%) seguido pelo leite integral mais 

triptose (522%). Cultivos de leites sem nutrientes resultaram nos aumentos mais baixos.   

A Tabela 3.5 mostra a influência de substratos e das condições operacionais para 

a conversão de substratos e crescimento de massa. 

 
Tabela 3.5 – Influência de substratos e condições operacionais para a conversão de 

substratos e o crescimento de massa. 

Substrato 
Condições 

Operacionais 

Conversão de 

substrato (%) 

Crescimento 

de massa (%) 

Glicose  

T: 30ºC; 

pH: 5,5; 

Aeração: 3 L/min; 

Fermentação de 

24 h; Grãos de 

Kefir: 5 g; 

Conc substrato: 

40 g/L. 

100 175,0 

Glicose e Frutose (1:1) 100 259,5 

Glicose e Frutose (1:3) 100 152,5 

Glicose e Frutose (3:1) 100 163,9 

Glicose e Sacarose (1:1) 98,7 178,2 

Glicose e Sacarose (1:3) 100 272,5 

Glicose e Sacarose (3:1) 100 257,5 

Glicose e Lactose (1:1) 88,6 224,0 

Glicose e Lactose (1:3) 100 213,0 

Glicose e Lactose (3:1) 98,2 74,0 

Glicose e Maltose (1:1) 50,2 103,5 

Glicose e Maltose (1:3) 27,8 76,0 

Glicose e Maltose (3:1) 75,8 153,3 

Frutose  

T: 30ºC;  

pH: 5,5;  

Aeração: 3 L/min; 

Fermentação de 

24 h; Grãos de 

Kefir: 5 g; 

Conc substrato: 

40 g/L. 

100 207,5 

Frutose e Sacarose (1:1) 100 161,0 

Frutose e Sacarose (1:3) 100 134,7 

Frutose e Sacarose (3:1) 100 90,8 

Frutose e Lactose (1:1) 100 196,5 

Frutose e Lactose (1:3) 100 127,5 

Frutose e Lactose (3:1) 85,2 103,9 

Frutose e Maltose (1:1) 52,9 111,2 

Frutose e Maltose (1:3) 25,7 80,2 

Frutose e Maltose (3:1) 75,5 158,7 
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Tabela 3.5 – Continuação. 

Substrato 
Condições 

Operacionais 

Conversão de 

substrato (%) 

Crescimento 

de massa (%) 

Sacarose 

T: 30ºC; 

pH: 5,5; 

Aeração: 3 L/min; 

Fermentação de 

24 horas; Grãos 

de Kefir: 5 g; 

Conc substrato: 

40 g/L. 

98,7 197,5 

Lactose 76,4 138,7 

Maltose  - 63,7 

Sacarose e Lactose (1:1) 100 186,0 

Sacarose e Lactose (1:3) 100 191,7 

Sacarose e Lactose (3:1) 100 177,2 

Sacarose e Maltose (1:1) 55,9 108,0 

Sacarose e Maltose (1:3) 29,7 97,0 

Sacarose e Maltose (3:1) 77,9 118,5 

Lactose e Maltose (1:1) 52,1 20,7 

Lactose e Maltose (1:3) 23,9 51,2 

Lactose e Maltose (3:1) 75,6 105,8 

Fonte: HARTA et al, 2004. 

Harta et al (2004) estudaram o crescimento de massa dos grãos de Kefir usando 

diferentes carboidratos como fonte de carbono e os fatores que influenciam este 

crescimento, tais como temperatura, concentrações de sais e grau de aeração foram 

mantidos constantes. A utilização de cada açúcar foi avaliada pela produção de 

biomassa produzida e o açúcar residual, bem como a formação de produtos etanol e 

ácido lático. Glicose e frutose quando utilizadas como única fonte de carbono foram 

totalmente convertidas pelos grãos de Kefir. No caso de lactose e sacarose, apenas 

pequenas quantidades de resíduos de açúcar foram observadas. Por outro lado, quando 

as misturas de dissacarídeos foram utilizadas, as conversões não foram satisfatórias, 

uma vez que, apenas combinações de sacarose e lactose foram totalmente convertidas e 

a maltose não fermentou. A frutose foi a mais eficiente obtendo-se 207,5% de 

crescimento de massa seguido de sacarose 197,5% e glicose com 175,0%. A lactose 
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teve 138,7% de aumento, enquanto maltose não foi devidamente fermentada, 

aumentando apenas 63,7%. Entre as misturas de açúcares testadas a Glicose:Sacarose 

(1:3) produziu maior quantidade de biomassa, com crescimento de 272,5%.  

 
3.2.3 Uso em conversão biológica 

Os grãos de Kefir são constituído por um aglomerado simbiótico entre um 

número diversificado de bactérias homo e heterofermentativas, meso e termofílicas, 

além de fungos, proteínas e por uma matriz de polissacarídeo solúvel chamado kefiran, 

que pode representar cerca de 45% de cada grão. O polissacarídeo é composto por dois 

monossacarídeos em proporções iguais, sintetizados por uma certa variedade 

lactobalilos, mas se destaca a espécies de lactobacillos kefiranofaciens e lactobacillos 

kefiri. Estes lactobacilos em particular são favoráveis à síntese do kefiran quando 

cultivadas em simbiose no grão, especialmente na presença do fungo Saccaromyces 

cerevisiae (FARNWORTH, 2005). 

Kefiran é um exopolissacarídeo solúvel em água, produzido no centro do grão, 

composto de unidades repetitivas de monossacarídeos (D-galactose e D-glicose), na 

proporção de 1:1 (MICHELI et al, 1999). A Figura 3.7 mostra a estrutura química 

proposta para o kefiran.  

 
 

 
Figura 3.7 - Estrutura química do Kefiran (Fonte: MICHELI et al, 1999). 
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Exopolissacarídeos de diferentes estruturas e composições são produzidos por 

uma variedade de bactérias lácticas incluindo Lactobacillus, Streptococcus, e 

Lactococcus Leuconostoc. Em produtos alimentares, exopolissacarídeos freqüentemente 

contribuem para a estabilidade e características organolépticas. 

Diferentes tipos de cromatografias analíticas, especialmente Cromatografia 

Líquida de Alto Desempenho (HPLC), Cromatografia Gasosa e métodos 

espectrofotométricos, como o de massa são usados nas caracterizações físico-químicas 

do kefiran, assim como nos compostos produzidos pelo Kefir em diferentes meios e 

condições (LIU et al, 2002). 

Fermentação com grãos de Kefir de leite metabolizam a lactose e produzem 

ácido lático, causando uma queda no pH do meio. Este pH baixo favorece o crescimento 

de lactobacilos, mas faz com que os números de estreptococos diminuem. A presença de 

fungo aumenta a produção de álcool e gás carbônico. Os principais metabólitos que dão 

o sabor e aroma do Kefir, como acetaldeío e acetoína, são decorrentes do metabolismo 

geral executado por fungos durante a fermentação (FARNWORTH, 2005). 

As bactérias Lactobacillus kefir e Lactobacillus parakefir são úteis na 

manutenção da agregação da colônia. A adaptabilidade metabólica dos diferentes 

microrganismos crescidos em simbiose nos grãos de Kefir é relativamente alta. Por 

exemplo, fungos como Saccharomyces cerevisiae, podem mudar o seu metabolismo de 

acordo com a oferta e tipo de carboidratos e disponibilidade de oxigênio (LOPTIZ-

OTSOA, 2006). 

 

3.3 Nutrientes 

O termo fermentação vem do latim "fervere", que significa ferver. Foi Pasteur, 

há pouco mais de um século, quem demonstrou ser a fermentação realizada por 
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microrganismos na ausência de oxigênio. Atualmente, por fermentação se entende um 

conjunto de reações bioquímicas provocadas por microrganismos que atacam os 

substratos, transformando-os em produtos e gás carbônico (SCHMIDELL et al, 2001). 

Na formação de um meio de fermentação (mosto) deve-se levar em conta a 

necessidade de nutrientes, lembrando que o meio, além de propiciar o desenvolvimento 

microbiano, deve favorecer a formação do produto que se deseja. O nitrogênio é o 

segundo macro nutriente em importância. O primeiro é o carbono e em geral a fonte de 

carbono fornece também oxigênio e hidrogênio (SCHMIDELL et al, 2001).  

Como fonte de nitrogênio são freqüentemente utilizados sais, como o (NH4)2SO4 

o qual costuma provocar reduções significativas do pH e, em alguns casos, fenômenos 

de inibição pelo sulfato, o (NH4)2HPO4, ou aminoácidos, ou a uréia a qual permite 

reduzir os problemas de controle de pH (SCHMIDELL et al, 2001).  

Dentro deste contexto, utilizou-se o glicerol como fonte carbono e a uréia como 

fonte de nitrogênio.  

A uréia é um composto nitrogenado sólido, orgânico cristalino, solúvel em água 

e em álcool, e ligeiramente solúvel em éter. Apresenta na forma de grânulos brancos e 

possui 46% de N na forma amídica. A produção de uréia a partir de amônia e gás 

carbônico, produzidos numa mesma unidade, torna o produto menos oneroso que os 

demais compostos nitrogenados, inclusive pelo fato de possuir teor de N bem mais alto, 

comparada aos demais produtos, o que proporciona um preço mais atrativo por tonelada 

de N. Assim, a uréia apresenta o mais baixo custo de transporte e estocagem por 

unidade de N contido (FACRE, 2007).  

Os estudos de Witthuhn et al (2005) identificaram espécies microbianas 

presentes em diferentes estágios da tradicional produção de grãos de Kefir. Na 

cultivação dos grãos de Kefir para posteriores análises microbiológicas envolveu a 
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adição de extrato de levedura (2 g/100mL) e uréia (0,5 g/100mL) em 400 mL de leite 

pasteurizado. Foram adicionados 40 g de grãos de Kefir e a mistura submetida à 

incubação a 25ºC em shaker com banho-maria a 130 rpm por um período de 24 horas. O 

extrato de levedura e a uréia que foram adicionados nas condições aplicadas durante a 

cultivação dos grãos tiveram um aumento da espécie Lactobacillus plantarum. 

Nos experimentos de Goulart et al (1991) verificam a influência de diferentes 

fontes de nitrogênio (NH4 NO3; NH4Cl; KNO3; (NH4)2SO4 e uréia) no meio de cultura 

do fungo Aspergillus niger sobre a produção de ácido cítrico. Observaram uma alta 

influência das diferentes fontes de nitrogênio na capacidade do fungo em produzir ácido 

cítrico. 

Amônia é a fonte de nitrogênio mais utilizada para a produção de ácido cítrico 

por Aspergillus niger (ROHR et al, 1983;), embora XU et al, (1989) observaram que a 

uréia é a melhor fonte de nitrogênio, seguido por extrato de levedura, peptonas, sulfato 

de amônia, extrato de malte e nitrato de sódio ou amônia. 

Conforme observado, a fonte de nitrogênio que proporcionou os maiores 

rendimentos foi a uréia, enquanto que os menores rendimentos de ácido cítrico foram 

obtidos com o sulfato de amônio e cloreto de amônio, respectivamente. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1 Matérias-primas  

Dentro do escopo deste trabalho e conforme a revisão apresentada propõe-se a 

análise da viabilidade do processo para conversão de glicerol em sacarídeos, 

polissacarídeos e outros compostos pela ação microbiológica de grãos de Kefir, 

confirmada pela relação qualitativa do glicerol inicial e final e a presença e identificação 

de substâncias através de espectrometria de massa (CG/MS). Objetivou-se quantificar e 

analisar a geração de gás nos ensaios anaeróbios bem como o teor de etanol nos 

sistemas aeróbios e anaeróbios e pelo método de Bondioli e Bella (2005) verificar o 

comportamento do glicerol durante a fermentação.   

A maioria das indústrias de fermentação usa matérias-primas que contêm 

açúcares fermentescíveis. Eles são usados para o desenvolvimento dos microrganismos 

e para serem transformados em metabólitos úteis. Entretanto, a presente fermentação 

utiliza o glicerol para possível transformação nesses açúcares. 

A matéria-prima utilizada é glicerol bidestilado, e glicerol proveniente de óleo 

de soja refinado (produção de biodiesel) e duas amostras industriais, junto com o 

nutriente uréia (fonte de nitrogênio). A relação de C/N (carbono:nitrogênio) proposta  

por Bidone e Povinelli (1999) nos conceitos de resíduos sólidos é de 25, por esta razão a 

relação glicerol/uréia (carbono:nitrogênio) variou de 10, 25 e 50 em cada experimento. 

Os ensaios serão realizados em meios aeróbios e anaeróbios. Os parâmetros de 

fermentação estão contidos na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Parâmetros de fermentação. 
Parâmetros  

Período de fermentação 7 dias 

Temperatura Ambiente 

Volume de solução  300 mL 

Concentração de substrato na solução 10% em massa 

Quantidade de grãos de Kefir na solução  10 g/100 mL de solução 

 

 

4.2 Microrganismos 

Os grãos de Kefir para os ensaios foram provenientes de cultura preparada em 

laboratório e são mantidos à temperatura ambiente em solução aquosa sendo trocadas 

três vezes por semana em meio de cultivo novo. O cultivo dos grãos de Kefir foi 

realizado em frasco fechado ocupado por 50% de solução e 50% de atmosfera, com 

apenas abertura para troca da solução de cultura. 

 

4.3 Preparação do substrato 

Como substrato para a fermentação foi utilizado glicerol bidestilado ou glicerol 

proveniente do processo de transesterificação de óleos vegetais como fonte de carbono e 

uréia P.A. como fonte de nitrogênio. Para a produção de biodiesel utilizou um volume 

1000 mL de óleo de soja refinado, e foi colocado para reagir com um volume de 400 

mL de uma solução de etanol anidro contendo 8,48 gramas de hidróxido de sódio 

dissolvido. A proporção utilizada para a reação foi de 100% de excesso molar de etanol 

em relação ao óleo de soja e de 1% em massa de NaOH em relação à massa de óleo. A 

reação foi mantida a 60ºC por um período de 1 hora. Após este tempo, a mistura 

reacional foi colocada em um funil de separação para a separação de fases. A fase 

superior, de cor amarelo clara, corresponde à fase rica em monoésteres etílicos 
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(biodiesel), enquanto que a fase inferior, de cor amarelo escura, corresponde à fase rica 

em glicerol. O excesso de etanol anidro, bem como eventuais sabões e o catalisador 

(NaOH) no meio reacional são deslocados por afinidade de polaridade para a fase 

inferior, rica em glicerol. Após a separação de fase, a fase inferior foi evaporada a 

100°C em evaporador rotativo para recuperação do excesso de etanol. A recuperação do 

catalisador utilizado na reação é superior a 99% sendo retido na fase glicerol, o que 

confere ao glicerol formado valores de pH que vão de 9 a 14. 

 A Tabela 4.2 mostra as análises iniciais das matérias-primas das duas amostras 

industriais (Industrial 1 e Industrial 2) provenientes da produção de biodiesel. As 

análises dos parâmetros foram realizadas na própria Empresa. 

 

Tabela 4.2 – Análise inicial das matérias-primas Industrial 1 e 
Industrial 2.  

Parâmetros Industrial 1  

(% em massa) 

Industrial 2  

(% em massa) 

Glicerol 81,00 74,7 

Sais 6,98 8,64 

Água 6,95 10,58 

Metanol 0,02 0,05 

Cinzas - - 

 

 
 4.4 Fermentação 

Em uma proveta, preparou-se uma solução de glicerol bruto e uréia diluídos em 

300 mL de água destilada. Esta solução foi então transferida para um frasco de vidro 

contendo 30 gramas de grãos de Kefir. Os cultivos aeróbios foram obtidos através de 

borbulhamento de ar a uma taxa de 2 lpm (litros de ar por minuto). O ambiente aeróbio 

foi mantido por um período de 7 dias, em temperatura ambiente e alíquotas diárias da 

mistura reacional foram retiradas para a análise de pH e DQO. Os cultivos anaeróbios 
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foram feitos em garrafinhas PET, mantidos por um período de 7 dias, em temperatura 

ambiente e retiradas alíquotas no início e final para análises de pH e DQO. O ar 

atmosférico foi expulso completamente apertando as garrafinhas PET até o gargalo e 

fechando-as rapidamente. Ao término dos cultivos, as soluções resultantes foram 

submetidas à liofilização para posterior ensaio de espectrometria de massa, obtendo uma 

relação qualitativa do glicerol inicial e final e a presença de outros compostos. Os 

sistemas aeróbios e anaeróbios estão mostrados nas Figuras 4.1 e 4.2. 

 

 
Figura 4.1 – Sistema dos ensaios aeróbios. 

 

 
Figura 4.2 - Sistema dos ensaios anaeróbios. 
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4.5 Análise do caldo fermentado 

Foram efetuadas análises físico-químicas dos experimentos durante o período de 

fermentação e no final espectrometria de massa. 

 

4.5.1 pH 

A determinação do pH de uma solução, identificada pela expressão pH = -log 

H+, permite conhecer a concentração de íons hidrogênio presentes na solução. O pH 

varia com a temperatura, com a presença de substância dissolvidas e com a solução. Os 

métodos eletrométricos substituem os métodos colorimétricos na determinação do pH e 

são fundamentos no princípio da medida da força eletromotriz gerada pela presença de 

H+ em função da temperatura, utilizando para esta determinação eletrodos adequados.  

 

4.5.2 Demanda Química de Oxigênio 

A demanda química de oxigênio, indicada pela sigla DQO, consiste em uma 

técnica utilizada para a avaliação do potencial de matéria redutora de uma amostra, 

através de um processo de oxidação química em que se emprega o dicromato de 

potássio (K2Cr2O7). Neste processo, o carbono orgânico de um carboidrato, por 

exemplo, é convertido em gás carbônico e água. 

O método mede a concentração de matéria orgânica oxidada. Entretanto, pode 

haver interferências devido a que haja substâncias inorgânicas susceptíveis de serem 

oxidadas. O valor obtido é sempre superior à demanda biológica de oxigênio, já que se 

oxidam por este método também as substâncias não biodegradáveis. As amostras com 

alto valor de DQO foram diluídas.  
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4.5.2.1 Influência de agitação e diluições sobre as análises de DQO 

 Para verificar a influência de alíquotas tiradas de amostras durante a fermentação 

sem uma prévia agitação e com agitação e, também, erros de diluições nos ensaios de 

DQO, foram realizados testes para verificação dos dados. Nos ensaios, foram tiradas 

quatro alíquotas, duas sem agitar e duas depois de agitar, das amostras para posterior 

diluir duas vezes cada alíquota e os resultados de DQO em duplicata. 

 

4.5.3 Demanda Bioquímica de Oxigênio 

 A demanda bioquímica de oxigênio, indicada pela sigla DBO, consiste em um 

parâmetro que determina indiretamente a concentração de matéria orgânica 

biodegradável através da demanda de oxigênio exercida por microrganismos através da 

respiração.  

A DBO é um teste padrão, realizado a uma temperatura constante de 20ºC e 

durante um período de incubação também fixo, 5 dias. Assim é medido o oxigênio 

dissolvido de uma amostra no início da fermentação e após 5 dias, período em que a 

amostra fica em uma incubadora a uma temperatura de 20ºC. A diferença de 

concentração de oxigênio representa a demanda bioquímica de oxigênio (oxigênio 

consumido para oxidar a matéria orgânica via respiração de microrganismos). 

Igualmente é realizado no final da fermentação para investigar a diferença de 

concentração. É um indicador estimativo, já que as condições do meio não são 

consideradas.  

Quando a amostra possui muita matéria orgânica e microrganismos, é necessário 

diluir a amostra e introduzir nutrientes. Para algumas amostras que não possuem 

oxigênio suficiente e nem microrganismos, é necessário além da diluição e introdução 

de nutrientes, adicionarem “sementes”.  
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No período de 5 dias a 20ºC (DBO5), é consumido cerca de 70% a 80% da 

matéria orgânica. Após 5 dias começa a demanda nitrogenada, em que durante cerca de 

20 dias são consumidos 100% da matéria orgânica.  

 

4.5.4 Cromatografia a Gás acoplada a Espectrometria de massa (CG/MS) 

A cromatografia a gás é uma técnica de separação na qual um gás de arraste 

(fase móvel) passa através de uma fase estacionária (coluna). A amostra é injetada e, 

instantaneamente, volatilizada antes de ser arrastada para a coluna. Assim, somente 

amostras voláteis e termicamente estáveis são analisadas por esta técnica. No caso de 

cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas (GC/MS), após a eluição 

através da coluna, o analito entra na fonte do detector de massas, onde colide com um 

feixe de elétrons de alta energia (impacto eletrônico, EI), formando um íon radicalar, o 

qual se quebra produzindo íons fragmentos menores. Tais íons fornecem informações 

sobre a estrutura do analito. Como esta quebra é reprodutível, para as diversas classes de 

substâncias existentes, várias bibliotecas de espectros de massas estão disponíveis no 

mercado, tornando GC/MS uma poderosa técnica analítica que alia separação e 

identificação de compostos (COLLINS et al, 2006; RODRIGUES et al, 2006). 

Cabe ressaltar que a técnica GC/MS é incompatível para a análise de extratos e 

frações polares. Isto porque as substâncias presentes nestas frações apresentam 

normalmente várias hidroxilas em sua estrutura, conferindo-lhe alta polaridade e baixa 

volatilidade. Assim, para eluição em cromatografia a gás é necessário realizar uma 

reação de derivatização que transforma substâncias de natureza polar em estruturas mais 

voláteis. No caso de amostras contendo compostos glicosilados, faz se necessário a 

realização de duas reações antes da injeção no cromatógrafo a gás. A primeira é uma 

reação de hidrólise, na qual o açúcar é liberado da estrutura, deixando a hidroxila livre. 
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A segunda reação é de derivatização, a qual substitui o hidrogênio das hidroxilas por 

grupos de trimetilsilano (TMS, Si(CH3)3), diminuindo a polaridade e aumentado a 

volatilidade dos compostos, o que torna possível a análise por GC/MS (HOIKKALA et 

al, 2003). Todas as amostras foram liofilizadas antes da derivatização. 

 

4.5.4.1 Liofilização 

Pode-se definir a liofilização (freezedrying) como um processo de estabilização, 

no qual uma substância, ou produto, é previamente congelada e então a quantidade de 

solvente (normalmente água) é extraída, primeiro por sublimação e posteriormente por 

dessorção, para valores tais que impeçam atividade biológica e reações químicas. A 

liofilização a vácuo é um processo de secagem que vem sendo utilizado há várias 

décadas em escala industrial em numerosos produtos, muitos dos quais de origem 

biológica, entre eles fármacos, vacinas, produtos de biotecnologia e diagnóstico.  

Destaca-se entre outros métodos de secagem devido às vantagens oferecidas em 

termos de estabilidade térmica e retenção de atividades durante o processo e durante o 

subseqüente armazenamento do produto liofilizado. 

Tecnicamente, a liofilização pode ser descrita como resfriamento da amostra; 

conversão da água congelável em gelo; congelamento eutético de componentes 

cristalizáveis; persistência de uma matriz amorfa composta de solutos não cristalizáveis 

e unidade não congelável; sublimação do gelo sob pressão reduzida; “evaporação” da 

água da matriz amorfa; dessorção da umidade remanescente na matriz aparentemente 

seca. 
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4.5.4.2 Condições cromatográficas 

-Equipamento: Varian 3900 GC/ 2100 MS/ injetor CP8410 

-Método: flavonóides 

-Coluna: Varian FactorFOUR (capilar) 

     Fase estacionária VF-5ms (WCOT fused sílica) 

     30 m x 0,25 mm ID; 0,25 μm espessura do filme 

     Temperatura máxima 325°C (isotérmica) ou 350ºC (programada) 

-Rampa de temperatura (Tabela 4.3). 

 
Tabela 4.3 – Rampa de temperatura do cromatógrafo. 

Temperatura (ºC) Taxa de 

aquecimento 

(ºC/min) 

Patamar  

(min) 

Total  

(min) 

80 - 2,00 2,00 

290 10,0 30 53,0 

 

-Tempo total de análise: 53 min 

-Temperatura do injetor: 250ºC 

-Split ratio: 50 

-Fluxo do gás de arraste: 1 mL/min constante 

-Volume de injeção: 1 μL 

-Ionização: EI+ 

-Faixa de massa (modo scan): m/z 50-600 

-Programação MS: delay 3 min – ionization mode = none 

         3-53 min – ionization mode = EI auto 
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4.5.5 Cromatografia a Gás 

A Cromatografia Gasosa (CG) é uma técnica para separação e análise de 

misturas de substâncias voláteis. A amostra é vaporizada e introduzida em um fluxo de 

um gás adequado denominado de fase móvel ou gás de arraste. Este fluxo de gás com a 

amostra vaporizada passa por um tubo contendo a fase estacionária (coluna 

cromatográfica), onde ocorre a separação da mistura. As substâncias separadas saem da 

coluna dissolvidas no gás de arraste e passam por um detector; dispositivo que gera um 

sinal elétrico proporcional à quantidade de material eluido. O registro deste sinal em 

função do tempo é o cromatograma, sendo que as substâncias aparecem nele como picos 

com área proporcional à sua massa, o que possibilita a análise quantitativa. 

 

4.5.5.1 Condições cromatográficas para análise de etanol 

-Equipamento: Hewlett Packard (HP), série 6890 Plus  

-Detector de ionização de chamas (FID) 

-Coluna capilar de sílica fundida (DB-624) de 30m de comprimento, 0,32mm de 

diâmetro interno e 1,8μm de filme 

- Temperatura da coluna – isoterma de 100°C; 

- Temperatura do injetor de 150°C; 

- Temperatura do detector de 350°C; 

- Fluxo de gás de arraste de 3,0 mL/min; 

- Injeção split 10:1. 

A técnica utilizada para a cromatografia gasosa é com sistema headspace, 

dispositivo no qual é aquecido na temperatura de 80ºC, durante 5 minutos, onde a parte 

volatilizada é analisada.  
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4.5.5.2 Condições cromatográficas para análise de Metano e Dióxido de Carbono 

(CO2) 

-Equipamento: Varian, série 3600 

-Detector de condutividade térmica (DCT)  

-Coluna empacotada com fase Porapak-Q de 2,7 m de comprimento e 1/8in de diâmetro 

interno   

- Temperatura da coluna – isoterma de 75°C 

- Temperatura do injetor de 100°C; 

- Temperatura do detector de 180°C; 

- Temperatura do filamento de 200°C; 

- Fluxo de gás de arraste de 30 mL/min.  

 

4.5.6 Análise Quantitativa de Glicerol – Método de Bondioli e Bella (2005) 

Essa técnica baseada em espectrofotometria na faixa de UV-visível para análise 

quantitativa de glicerol. A Colorimetria e a Espectrofotometria podem ser conceituadas 

como um procedimento analítico através do qual se determina a concentração de 

espécies químicas mediante a absorção de energia radiante (luz). A luz pode ser 

entendida como uma forma de energia, de natureza ondulatória, caracterizada pelos 

diversos comprimentos de onda (λ, expressos em µm ou nm) e que apresenta a 

propriedade de interagir com a matéria, sendo que parte de sua energia é absorvida por 

elétrons da atmosfera dos átomos constituintes das moléculas. Uma solução quando 

iluminada por luz branca apresenta uma cor que é resultante da absorção relativa dos 

vários comprimentos de onda que a compõem. Esta absorção, em cada comprimento de 

onda, depende da natureza da substância, de usa concentração e da espessura da mesma 

que é atravessada pela luz (Bondioli e Bella, 2005). 
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A Lei de Lambert-Beer: a absorbância é proporcional à concentração da espécie 

química absorvente, sendo constantes o comprimento de onda, a espessura atravessada 

pelo feixe luminoso e demais fatores. Verifica-se uma relação linear entre absorbância 

ou densidade ótica e concentração, e de uma relação logarítmica entre transmitância e 

concentração. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir estão apresentados os resultados obtidos na pesquisa e discussões 

pertinentes. Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de Engenharia 

Química da Universidade de Ribeirão Preto.  

 

5.1 Calibração da concentração de glicerol nos ensaios 

 Para analisar a concentração de glicerol nas amostras dos ensaios foi feita uma 

calibração com soluções de glicerol bidestilado com concentrações conhecidas. A partir 

desta curva, foi obtida uma equação, a qual relaciona leitura em DQO e concentração de 

glicerol. A Figura 5.1 mostra a calibração de DQO e glicerol bidestilado. 
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Figura 5.1 – Curva de calibração de glicerol bidestilado. 
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5.2 Ensaios de fermentação 

Os ensaios foram realizados com soluções de glicerol com diferentes relações de 

carbono:nitrogênio. Os valores para os experimentos em ambientes aeróbios e 

anaeróbios são mostrados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Dados dos ensaios realizados em ambientes aeróbios e anaeróbios. 
Relação mássica  

Carbono:Nitrogênio  
10 25 50 

Massa de glicerol (g) 27,00 28,72 29,33 

Massa de uréia (g) 3,00 1,28 0,67 

Massa de Kefir (g) 30,00 30,00 30,00 

Concentração de substrato (% em massa) 10 10 10 

Volume de solução (mL) 300 300 300 

Concentração Glicerol (g/L) 90,00 95,73 97,77 

 

 

5.3 Influência de agitação e diluições nas análises de DQO 

Para analisar a influência de agitação e das diluições sobre a DQO foram 

preparadas e testadas em duas amostras. A Tabela 5.2 mostra que as alíquotas retiradas 

referentes à amostra 1, na situação sem agitação, tiveram uma média de DQO no valor 

de 176833,3 mg/L e 176541,7 mg/L com agitação, portanto, o desvio padrão percentual 

foi de 0,1 e 1,8, respectivamente. O mesmo acorreu com a amostra 2, a DQO média na 

situação sem agitação foi de 214791,7 mg/L e 196875,0 mg/L com agitação. O desvio 

percentual foi de 1,5 e 1,2 respectivamente. Conseqüentemente, a diferença de valores 

entre as análises foi muito pequena.  
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Tabela 5.2 - Influência de agitação e diluições sobre o valor de DQO. 

Situação Amostra 
DQO média

(mg/L) 

Desvio 

padrão (%) 

s/agitação 1 176833,3 0,1 

c/agitação 1 176541,7 1,8 

s/agitação 2 214791,7 1,5 

c/agitação 2 196875,0 1,2 

 

Embora os experimentos não tenham sido feitos em duplicata ou triplicata, os 

resultados obtidos são expressos da concordância entre várias amostras e foi utilizada a 

condição de repetibilidade.  

O único instante em que as condições químicas experimentais são conhecidas é 

o instante inicial. Por esse motivo, verificou-se a diferença das soluções iniciais dos 

experimentos com o glicerol bidestilado em intervalos de tempo, nas mesmas 

proporções, como mostra a Figura 5.2. 

Os substratos decompostos foram simplesmente avaliados pelas determinações 

conhecidas como DQO (Demanda Química de Oxigênio) e DBO (Demanda Bioquímica 

de Oxigênio), que analisam o grau e a capacidade de decomposição da matéria orgânica 

proposta. No Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade de Ribeirão Preto 

foram realizadas essas análises.  

Os resultados obtidos nas análises de repetibilidade da mistura, nas três relações 

de carbono:nitrogênio com gliceróis bidestilados, assumindo fidelidade nas condições 

operacionais, apresenta uma diferença nas leituras de DQO. Em função disso, a variação 

da concentração de glicerol inicial observa um desvio padrão para as relações C:N 10, 
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25 e 50 de 2,47%, 2,23% e 9,95%, respectivamente. Observando uma maior 

discrepância de valores em C:N 50.  
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Figura 5.2 – Diferença de DQO observada entre as soluções iniciais com glicerol 

bidestilado. 
 

Com base nos resultados observados, espera-se que o desvio padrão percentual 

inicial em relação ao final durante os 7 dias de fermentação não deva ser menor que 

2,47%, 2,23% e 9,95%, para relações de C:N 10, 25 e 50, respectivamente, de modo que 

possam ser considerados diferenças reais de alteração de DQO resultantes do processo 

de fermentação. 

Os experimentos a seguir foram realizados com gliceróis bidestilados e 

provenientes da produção de biodiesel. Isso indica já a expectativa de que possam 

ocorrer oscilações nos resultados dos processos fermentativos que empregam essas 

matérias-primas, logo que o microrganismo é colocado na presença de um meio, com 

uma concentração inicial de substrato relativamente alta. 

No decorrer do processo fermentativo, no caso de processos aeróbios, é 

adicionado oxigênio (na forma de ar). Um sistema de agitação e aeração tem como 
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objetivo o fornecimento de oxigênio para a manutenção de uma dada atividade 

respiratória de um certo conjunto de microrganismos. Assim, o que se visa é transferir o 

oxigênio da fase gasosa para o líquido, fazer com que este oxigênio dissolvido chegue 

aos microrganismos, penetre e finalmente, seja consumido na aeração. Uma pedra 

porosa é colocada no fundo do reator, através da qual surgem bolhas de pequeno 

diâmetro que sobem toda a altura do reator, provocando agitação e transferência de 

oxigênio. 

O microrganismo consome o glicerol, ao longo do tempo, lançando no meio 

produtos de metabolismo. Isso significa que a composição química do meio de cultura é 

alterada a cada instante do processo.  

Como salientado, para avaliar o conteúdo de matéria orgânica utilizam-se então 

medidas indiretas, tais como DQO (Demanda Química de Oxigênio) e DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio). 

Dada a concentração de substrato estabelecida cerca de 100 g/L é sempre 

desejável que o microrganismo permita um elevado acúmulo de produtos no meio, sem 

sofrer inibição. 

Além disso, a fermentação não pode ser representada como reagentes e produtos 

bem definidos, uma vez que, cada tipo de glicerol e principalmente aqueles provenientes 

da produção de biodiesel, tem uma composição distinta. Então, as análises de DQO e 

pH mostram as oscilações com o tempo no decurso do cultivo, pois nem todos os 

microrganismos se reproduzem em intervalos regulares. 

 

5.4 Ensaios com Glicerol bidestilado e condição Aeróbia 

A Figura 5.3 mostra resultados dos experimentos realizados com gliceróis 

bidestilados em ambientes aeróbios. No tempo de aproximadamente 70 horas, observa-
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se um aumento de pH e um declive máximo na DQO. Nesse tempo, a variação de DQO 

em relação ao valor inicial é de aproximadamente 40% nas relações C:N 25 e 50, e de 

17,7% na relação C:N 10. As amostras foram analisadas em espectrometria de massa, a 

fim de analisar a variação de glicerol do início e fim de fermentação e possíveis 

produtos formados. Como descarta a possibilidade de erros nas diluições e agitações das 

amostras pode-se dizer que a DQO não está incorporada totalmente na solução e sim na 

parte sólida (grãos de Kefir).  
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Figura 5.3 – Comparação da variação de pH e DQO com glicerol bidestilado em 

ambiente aeróbio realizados em diferentes relações C:N.  
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5.5 Ensaios com Glicerol bidestilado e condição Anaeróbia 

A Figura 5.4 mostra resultados dos experimentos realizados com gliceróis 

bidestilados  em ambientes  anaeróbios.  Nos  experimentos anaeróbios  somente  foram 

analisados as soluções no começo e no fim da fermentação. 
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Figura 5.4 – Comparação da variação de pH e DQO com glicerol bidestilado em 

ambiente anaeróbio realizados em diferentes relações  C:N. 
 

 

Conforme a Figura 5.4, o pH decresce aproximadamente 58%. Segundo Temudo 

et al (2008), a fermentação anaeróbia de glicerol converte em diversos ácidos orgânicos, 

portanto essa redução de pH pode ser uma maior produção destes pelo Kefir. A DQO 

tende a aumentar, considerando as extremidades, início e fim, dos experimentos, com 

12,2, 16,19 e 8,0% de aumento de DQO nas três relações de C:N 10, 25 e 50, 
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respectivamente. A variação percentual de DQO chegou a ser negativa devido ao 

aumento de DQO, o que pode significar geração de novos produtos no meio detectáveis 

como matéria orgânica ou inorgânica. Nesses ensaios não houve geração de gases. 

Como descarta a possibilidade de erros nas diluições e agitações das amostras pode-se 

dizer que a DQO não está incorporada totalmente na solução e sim na parte sólida 

(grãos de Kefir). 

 

5.6 Ensaios com Glicerol proveniente de biodiesel de soja em condição Aeróbia  

A Figura 5.5 mostra resultados dos experimentos realizados com o glicerol 

proveniente da produção de biodiesel com óleo de soja refinado em ambientes aeróbios. 

Observou-se redução praticamente linear de pH em função do tempo, sem grande 

distinção entre as curvas de diferentes razões C:N. Na Figura 5.5, a DQO teve o ponto 

mais baixo no intervalo de tempo de 96 horas. Com 18,2, 22,4 e 7,3% de caimento de 

DQO nas três relações C:N 10, 25 e 50, respectivamente, em relação ao valor inicial. 

Essas oscilações e diferenças de DQO se devem ao fato de como descarta a 

possibilidade de erros nas diluições e agitações das amostras pode-se dizer que a DQO 

não está incorporada totalmente na solução e sim na parte sólida (grãos de Kefir), e 

também, cada glicerol obtido a partir da reação de formação de biodiesel 

(transesterificação) tem sua composição distinta e geralmente apresenta as seguintes 

impurezas: água, catalisador (alcalino ou ácido), álcool (não reagido), ácidos graxos, 

impureza provinda dos reagentes, ésteres, propanodióis, monoéteres, oligômeros de 

glicerol e polímeros. Estas impurezas variam em função da natureza do óleo vegetal, 

que é influenciada pela região de cultura e tipo de oleaginosa. Portanto, cada 

fermentação vai ter sua característica de acordo com a composição do glicerol.  

 



______________________________________________________________Resultados e Discussão    54 
 

 

Vale ressaltar que esse glicerol de biodiesel usado nos experimentos não foi 

neutralizado, no entanto tem pH alto devido a presença de catalisador, no caso, 

hidróxido de sódio. 
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Figura 5.5 – Comparação da variação de pH e DQO com glicerol de óleo de soja 

refinado em ambiente aeróbio realizados em diferentes relações C:N. 
 

 

5.7 Ensaios com Glicerol proveniente de biodiesel de soja em condição Anaeróbia 

Os resultados dos experimentos realizados com a glicerina proveniente da 

produção de biodiesel com óleo de soja refinado em ambientes anaeróbios são 

mostrados na Figura 5.6.  Nos experimentos foram feitas três leituras durante a 
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fermentação (início, meio e fim) dos parâmetros, com a abertura rápida do reator 

somente para retirar a amostra a ser analisada. O pH ficou praticamente constante com 

aproximadamente 3% de variação; no tempo de 120 horas, a DQO aumentou 15,5, 24,8 

e 26,4% nas relações de C:N 10, 25 e 50, respectivamente. No final da fermentação, 

período de 168 horas, somente a relação C:N 10 teve 4% de caimento de DQO em 

relação ao valor inicial, as relações de C:N 25 e 50 ficaram acima do valor inicial. 

Como descarta a possibilidade de erros nas diluições e agitações das amostras pode-se 

dizer que a DQO não está incorporada totalmente na solução e sim na parte sólida 

(grãos de Kefir). Nesses ensaios não houve geração de gases. 
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Figura 5.6 – Comparação da variação de pH e DQO com glicerol de óleo de soja 
refinado em ambiente anaeróbio realizados em diferentes relações C:N. 
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5.8 Ensaios com Glicerol bidestilado, Industrial 1 e Industrial 2 (C:N 25) em 

condição Aeróbia 

A Figura 5.7 mostra resultados dos experimentos realizados apenas com a 

relação de carbono:nitrogênio 25 e com glicerol bidestilado, e amostras industriais 

provenientes do processo de fabricação de biodiesel (Industrial 1 e Industrial 2). O 

ambiente de fermentação foi aeróbio em um intervalo de tempo de 7 dias. 

Como já salientado, cada glicerina e principalmente as provenientes da produção 

de biodiesel tem suas características e composições químicas específicas, portanto a 

análise de pH e DQO tem suas particularidades até 100 horas, a partir disso, tendem a 

permanecerem constantes. Como descarta a possibilidade de erros nas diluições e 

agitações das amostras pode-se dizer que a DQO não está incorporada totalmente na 

solução e sim na parte sólida (grãos de Kefir). 

 Pode-se observar, que no tempo de aproximadamente 24 horas a DQO teve um 

declínio máximo nas curvas, o que pode significar geração de novos produtos no meio e 

consumo de matéria orgânica. Essa variação foi de 37,7, 46,3 e 50,9 nas relações de C:N 

10, 25 e 50, respectivamente.  

Vale ressaltar que esse glicerol de biodiesel das amostras industriais estava 

neutralizado em pH 7, no entanto o pH inicial dos experimentos estão na faixa de pH 

6,34 – 6,41 devido ao acréscimo de água destilada (pH 5,0) e os grãos de Kefir estarem 

em outra solução de glicerol. 
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Figura 5.7 – Comparação da variação de pH e DQO com diferentes gliceróis em 

ambiente aeróbio. 
 

 

5.9 Ensaios com Glicerol bidestilado, Industrial 1 e Industrial 2 (C:N 25) em 

situação Anaeróbia 

A Figura 5.8 mostra resultados dos experimentos realizados somente com a 

relação de carbono:nitrogênio 25 utilizam a glicerol bidestilado, e amostras industriais 

provenientes do processo de fabricação de biodiesel (Industrial 1 e Industrial 2). O 

ambiente de fermentação foi anaeróbio, em um intervalo de tempo de 7 dias. 

Nos ensaios com gliceróis de amostras industriais houve geração de gás. Já no 

ensaio com glicerol bidestilado não houve. 
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Figura 5.8 – Comparação da variação de pH e DQO com diferentes gliceróis em 

ambiente anaeróbio. 
 
 

As variações de pH nos experimentos foram de 9,0, 13,0 e 5,7% nas três 

relações de C:N 10, 25 e 50, respectivamente. E nessas mesmas relações a DQO 

decresceu 4,3, 6,4 e 2,4% depois do período de 7 dias.  

Como salientado, o glicerol das amostras industriais estava neutralizado em pH 

7. No entanto o pH inicial dos experimentos está na faixa 5,65 – 6,31 devido ao 

acréscimo de água destilada (pH 5,0) e os grãos de Kefir estarem em outra solução de 

glicerol. 

Após o período de fermentação, as amostras fermentadas Industrial 1 e Industrial 

2 em ambientes anaeróbios foram analisadas quanto ao percentual de glicerol. De 
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acordo com a Tabela 5.3 observa-se que a concentração final de glicerol diminuiu em 

relação à inicial. As análises foram realizadas na Indústria. 

 

Tabela 5.3 – Análise inicial e final das matérias-primas Industrial 1 e Industrial 2. 
Parâmetro Industrial 1 

(%) 

Industrial 2 

(%) 

Glicerol Inicial 81,00 74,7 

Glicerol Final 17,6 41,9 

 

A diminuição do glicerol na amostra Industrial 1 foi de 78% e na Industrial 2 de 

56%. Essas diferenças se devem ao fato que cada glicerol tem sua composição e 

geralmente apresenta impurezas oriundas da produção de biodiesel. Estas impurezas 

variam em função da natureza do óleo vegetal, que é influenciada pela região de cultura 

e tipo de oleaginosa. O óleo com alto índice de acidez comporta grande concentração de 

ácidos graxos livres e reduz a massa de glicerol produzido. Portanto, pode ser que os 

ácidos graxos influenciaram ou dificultaram o processo fermentativo do glicerol com o 

microrganismo em questão. 

É interessante observar que a redução de DQO na Figura 5.8 foi de 6,4 e 2,40% 

para as fermentações com os gliceróis Industrial 1 e Industrial 2, respectivamente, mas a 

redução de glicerol foi muito mais alta. Isso confere que houve a conversão de glicerol 

em outros produtos.  

De acordo com os resultados apresentados, pode-se observar, de forma geral, 

que há oscilações da referida concentração de substrato através de períodos de 

transições do microrganismo apresentado pela diferenças de DQO durante o tempo. 

Como descarta a possibilidade de erros nas diluições e agitações das amostras pode-se 

dizer que a DQO não está incorporada totalmente na solução e sim na parte sólida 

(grãos de Kefir). 
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Todas essas figuras apresentadas mostram que o consumo do substrato varia 

com o tempo, porque, como conseqüências da reação, variam as condições em que o 

sistema se encontra, pois nem todos os microrganismos se reproduzem em intervalos 

regulares de tempo. 

Os grãos de Kefir ou se decompõem, ou reagem com outras substâncias, 

formando os produtos da reação. Os experimentos em ambientes aeróbios tiveram maior 

redução de DQO em relação aos valores iniciais, comparados com de ambientes 

anaeróbios. As glicerinas industriais apresentaram resultados que condizem com a 

literatura no que diz respeito de variação de DQO e geração de gás. 

 

5.10 Crescimento de massa  

A efetividade de crescimento de massa dos grãos de Kefir em meios aeróbios e 

anaeróbios e em diferentes substratos foi investigada. Em todos os experimentos fixou-

se a concentração de substrato em 10% em massa e a concentração de Kefir na solução 

em 10% em massa. A Tabela 5.4 mostra crescimento de massa em cada ensaio e a 

Figura 5.9 uma foto tirada dos grãos de Kefir após a fermentação. 

 

 
Figura 5.9 – Grãos de Kefir após a fermentação. 
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Tabela 5.4 – Efeitos de vários substratos e condições do ambiente para o crescimento de 
massa do Kefir. 

Grupo Ensaio Substrato Condição 
Ambiente 

Relação 
C:N 

Crescimento 
de Massa (%) 

1 
1 

Glicerol 
bidestilado 

Aeróbio 
10 4,7 

2 25 3,6 
3 50 4,1 

2 
4 

Anaeróbio 
10 8,0 

5 25 9,1 
6 50 9,1 

3 
7 

Glicerol de 
Óleo Soja 
Refinado 

Aeróbio 
10 -2,9 

8 25 -3,4 
9 50 -4,2 

4 
10 

Anaeróbio 
10 -5,9 

11 25 -4,5 
12 50 -5,4 

5 

13 Glicerol 
bidestilado 

Aeróbio 25 

7,8 

14 Glicerol 
Industrial 1 8,9 

15 Glicerol 
Industrial 2 6,0 

6 

17 Glicerol 
bidestilado 

Anaeróbio 25 

8,9 

18 Glicerol 
Industrial 1 7,8 

19 Glicerol 
Industrial 2 6,3 

 
 

Dentre os ensaios realizados, quando a incubação foi feita utilizando glicerol 

bidestilado como substrato, ocorreu um maior crescimento de massa, principalmente em 

ambientes anaeróbios em relação aos ensaios aeróbios.  

Nos grupos 5 e 6 da Tabela 5.4 foram realizados ensaios somente com a relação 

de C:N 25, com crescimento do polissacarídeo tanto em ambientes aeróbios quanto 

anaeróbios. 

Os experimentos quando utilizado glicerol proveniente da produção de biodiesel 

empregando óleo de soja refinado não indicaram aumento da massa de grãos, mas sim 

uma perda. Uma causa possível é a não neutralização do glicerol que pode ter afetado o 

crescimento.  
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Através dos resultados obtidos nesses ensaios de bancada, procurou-se adequar 

os experimentos direcionando a tecnologia para a geração de produtos e não 

crescimento de massa do grão de Kefir, pois não houve troca de substrato durante a 

fermentação. 

 

 
5.11 Espectrometria de massa  

Cabe ressaltar que a técnica GC/MS é incompatível para a análise de extratos e 

frações polares. Isto porque as substâncias presentes nestas frações apresentam 

normalmente várias hidroxilas em sua estrutura, conferindo-lhe alta polaridade e baixa 

volatilidade. Assim, para eluição em cromatografia a gás é necessário realizar uma 

reação de derivatização que transforma substâncias de natureza polar em estruturas mais 

voláteis. 

As análises de espectrometria de massa foram realizadas com amostras do início 

e final de fermentação com glicerol bidestilado em ambiente aeróbio e nas três relações 

de C:N propostas no presente estudo. Assim, o intuito da análise foi avaliar a relação 

qualitativa do glicerol no início da fermentação e a mudança no final do processo. 

Todas as análises de espectrometria de massa foram realizadas no Laboratório de 

Biotecnologia da Universidade de Ribeirão Preto. 

Para melhor compreensão, as 3 relações de C:N tiveram a seguinte 

nomenclatura: C:N 10i e C:N 10f; C:N 25i e C:N 25f; C:N 50i e C:N 50f, resultando em 

seis frações. O início da fermentação simbolizado por “i” e final por “f”. 

 Para a aplicação do método foi preparada uma solução padrão de glicerol 

bidestilado e uréia para fins de comparação. As Figuras A-1 a A-4 do Apêndice A 

mostram os cromatogramas e os respectivos espectros de massas obtidos para os 

padrões de glicerol e uréia silanizados.  
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 É importante ressaltar que uma vez fixas as condições do método, o tempo de 

retenção é um parâmetro de identificação que se deve manter constante. Todos os 

padrões foram injetados em triplicata, para se avaliar a reprodutibilidade. Em todos os 

casos os tempos de retenção foram reprodutíveis. 

 Antes de injetar as frações C:N 10i e C:N 10f; C:N 25i e C:N 25f; C:N 50i e C:N 

50f foram individualmente dissolvidas em metanol 20% (0,01 g/mL). As amostras 

foram filtradas (0.45µm, Millex HN nylon-Millipore) e o sobrenadante foi aplicado em 

cartuchos de SPE (solid phase extraction) LC-18 (Supelclean LC-18 SPE, Supelco, 

Bellefonte, PA, USA). Para a obtenção das frações hidroalcóolicas, os cartuchos foram 

eluídos com 6 mL 20% (v/v) de solução metanólica, utilizando-se um SPE manifold 

(Supelclean, Visiprep – Supelco, Inc), com fluxo de 2 mL/min. Após este procedimento, 

o cartucho foi seco com vácuo, e em seguida, 6 mL de metanol puro foi eluído através 

da coluna, obtendo-se a fração metanólica. Finalmente as frações foram secas sob 

nitrogênio, silanizadas e analisadas por GC/MS. 

As análises dos cromatogramas das amostras contendo os padrões sililados de 

glicerol e uréia permitem verificar que tais amostras não estão puras, sendo observado, 

por exemplo, na Figura A-1 do Apêndice A, o pico que detectou o glicerol sililado foi 

t=8,68 min para amostra padrão de glicerol bidestilado, juntamente com outros picos 

nos tempos t=5,94 min, t=6,27 min, t=7,39 min e t=5,54 min. Quando injetou uréia, 

utilizada nos experimento, observou-se no tempo t=8,22 min (Figura A-3 do Apêndice 

A) o pico da uréia sililada, juntamente com outros picos nos tempos t=6,99 min, t=7,54 

min. Após análise dos espectros de massas destas outras substâncias, verificou-se que o 

índice de probabilidade das substâncias sugeridas pela NIST era muito baixo, portanto 

não cabe aqui propor a identificação de tais compostos dos padrões não puros.  
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Na Tabela 5.5 estão indicados os picos encontrados nos cromatogramas das 

análises dos padrões e das amostras investigadas (C:N 10i, C:N 25i e C:N 50i) e (C:N 

10f, C:N 25f e C:N 50f). 

 

Tabela 5.5 - Análises dos padrões e das amostras investigadas. 

Amostras 

analisadas Tempo de pico (min) 

 3,76 5,80 5,94 6,27 6,99 7,04 7,33 7,54 8,22 8,68 8,87 8,94

Padrão 
glicerol - - * * - - * * - * - - 

Padrão 
uréia - - - - * - - * * - - - 

C:N 10i - * - * - - * * - * - - 

C:N 25i - * - * - - * * - * - - 

C:N 50i - * - * - - * * - * - - 

C:N 10f * - - * - * * * - - * * 

C:N 25f * - - * - * * * - - * * 

C:N 50f * - - * - * * * - - * * 

* presente; - ausente. 

 

Pela Tabela 5.5, foi possível observar a ausência de glicerol nas frações C:N 10f, 

C:N 25f e C:N 50f e a presença de substâncias em tempos t=3,76 min, t=7,04 min, 

t=8,87 min, t=8,94 min. Com base nos dados encontrados na biblioteca NIST, o pico em 

t=3,76 min pode ser atribuído a um composto aromático nitrogenado, como mostram as 

Figuras A-5, A-6, A-7 e A-8 do Apêndice A e suas respectivas probabilidades.  

Com relação às substâncias presentes nos tempos t=8,87 min e t=8,94 min, a 

análise dos espectros de massas das mesmas (Figuras A-9, A-10 e A-11 do Apêndice 

A), comparados com a NIST leva a sugerir a presença de derivados fenólicos e 

derivados do tiofeno. Porém, como a probabilidade de que sejam tais compostos é muito 

baixa, resta a dúvida da identificação das mesmas. Vale salientar que fica difícil para a 
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Biblioteca NIST encontrar tais compostos vistos os mesmos estarem silanizados e a 

biblioteca não ter os dados de massa dos mesmos. 

Ainda na Tabela 5.5, observa-se os dados obtidos nas análises das frações C:N 

10i, C:N 25i e C:N 50i, a presença do glicerol confirmados no pico t=8,68 min, 

juntamente com o pico em t=5,8 min. Os dados referentes ao pico em t=5,8 min como 

mostram as Figuras A-12, A-13 e A-14 do Apêndice A, sugerem a presença de 

derivados de ácidos, éter e álcool.  

Com relação ao pico em t=7,04 min vistos nas frações C:N 10f, C:N 25f e C:N 

50f, observa-se a presença da substância 5-metil pirazinilmetanol, como mostram as 

Figuras A-15, A-16 e A-17 do Apêndice A. A probabilidade para que seja tal composto 

é elevada (75%) sendo que poderia ser maior se não estivesse indicando 16,4% de 

probabilidade para o 6-metil pirazinilmetanol. 

Destaca-se também o pico em t=7,33 min vistos nas frações C:N 10f, C:N 25f e 

C:N 50f, a presença de 1,3-propanodiol com 7,89% de probabilidade como mostra a 

Figura A-18 do Apêndice A. 

Na Tabela 5.6 estão apresentadas resumidamente, propostas de identificação de 

alguns componentes das frações C:N 10i e C:N 10f; C:N 25i e C:N 25f; C:N 50i e C:N 

50f, por comparação com a biblioteca NIST. Em alguns casos, observam-se alto grau de 

similaridade (% probabilidade) nos espectros. Aqueles espectros que não tiveram alto 

índice de similaridade foram propostas mais de uma estrutura para o mesmo tempo de 

retenção, visto tais substâncias apresentarem padrões de fragmentação muito 

semelhantes.  
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Tabela 5.6 – Proposta de identificação de alguns componentes. 

Tempo 

(min) 

Probabilidade 

Biblioteca 

NIST (%) 

Substância 

3,76 

51,3 4,6-dimetil Pirimidina  

23,4 2,6-dimetil Pirazina  

15,1 2,5-dimetil Pirazina  

5,96 4,5-dimetil Pirimidina  

5,80 

16,5 Silane, trimetil (propaximetil) 

15,9 Silane, butoxitrimetil 

9,93 Ácido propanóico, 3-trimetilsilil, 

etilester 

7,04 

75,5 5-metil-2-pirazinilmetanol 

16,4 6-metil-2-pirazinilmetanol 

3,33 Pirazina, 2-metoxi-6-metil 

7,33 

9,79 d-eritrotetrofuranose 

7,89 Silane, metil 1,3-propanodiol 

7,89 Butano, 1,2,3 tris (trimetilsiloxi) 

8,64 68,0 Trimetilsilil eter de glicerol 

8,87 
21,9 Silane, (3-metoxiphenoxi) trimetil 

20,2 Silane, (4-metoxiphenoxi) trimetil 

8,94 28,2 Triophene 2,5bis(1,1-dimetiletil) 

 

 

5.12 Geração de gases 

Para analisar o comportamento da geração acumulada de gás foram realizados 

experimentos com o glicerol Industrial 1, em duplicata , com concentração de substrato 

de 10% em massa, relação de carbono:nitrogênio 25 e concentração de Kefir na 

solução de 10% em massa. A Figura 5.10 mostra o sistema anaeróbio para 

quantificação do volume. Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de 

Engenharia Química da Universidade de Ribeirão Preto. 
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Figura 5.10 – Sistema anaeróbio para quantificação do volume de gás gerado. 

 

Os experimentos foram realizados no tempo de aproximadamente 240 horas e 

teve volume acumulado de gás durante o tempo de fermentação de 741 cm³/Lsolução, e o 

pico de geração de gás ocorreu no tempo de 216 horas, com cerca de 80 cm³ e após 

diminuiu, como mostra a Figura 5.11.   
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Figura 5.11 – Volume de gás gerado e acumulado nos experimentos anaeróbios. 
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5.13 Análise da Geração de Metano e Dióxido de Carbono 

Com concentrações conhecidas de padrões de metano e dióxido de carbono 

(CO2) foi feita a calibração do equipamento. Para simular retiradas de alíquotas durante 

os 7 dias de fermentação no sistema anaeróbio foram realizados 7 experimentos um em 

cada dia. Sendo assim, as análises de cromatografia gasosa para quantificar a geração de 

metano e CO2 foram realizadas no último dia de preparo. Os experimentos foram com o 

glicerol Industrial 1 com concentração de substrato de 10% em massa, relação de 

carbono:nitrogênio 25 e concentração de Kefir na solução de 10% em massa. As 

análises do percentual de dióxido de carbono (CO2) estão mostrados na Tabela 5.7 e os 

cromatogramas estão disponíveis no Apêndice B. Não foi detectada geração de metano 

durante os 27 dias de fermentação. 

Tabela 5.7 – Percentual de CO2 nos ensaios anaeróbios. 
Tempo de fermentação 

(horas) 
Concentração de CO2 

(%volume) 
0 0 
24 15,17 
48 42,28 
72 53,21 
96 52,21 
120 55,76 
144 52,16 
264 77,21 
648 84,39 

 

 De acordo com as análises feitas no cromatógrafo a gás a quantidade de CO2 

aumenta com o passar do tempo. Observa-se no tempo de 0,87 minutos diminui a área 

do pico em função do tempo de fermentação pressupondo ser o composto oxigênio. A 

Figura 5.12 mostra aumento de CO2 durante a fermentação que tende estabilizar. 
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Figura 5.12 – Concentração de CO2 durante a fermentação. 
 

 
5.14 Teor de etanol nos ensaios aeróbios e anaeróbios 

 Para simular retiradas de alíquotas durante os 7 dias de fermentação nos sistemas 

aeróbios e anaeróbios foram realizados 7 experimentos um em cada dia. Sendo assim, as 

análises de cromatografia gasosa para quantificar a geração de etanol foram realizadas 

no último dia de preparo. Os experimentos foram com o glicerol Industrial 1 com 

concentração de substrato de 10% em massa, relação de carbono:nitrogênio 25 e 

concentração de Kefir na solução de 10% em massa. 

A Tabela 5.8 mostra dados das análises de cromatografia gasosa da quantidade 

de etanol em solução nos ensaios realizados nos meios aeróbios e anaeróbios com 

aproximadamente 144 horas de fermentação. Os cromatogramas estão disponíveis no 

Apêndice C, assim como a curva de calibração do equipamento. Todas as análises 

foram realizadas no Laboratório de Química da Universidade de Ribeirão Preto. 
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Tabela 5.8 – Teor de etanol na solução fermentada. 
Tempo de 

Fermentação 
(horas) 

Aeróbio Anaeróbio 

 Quantidade de etanol  
em solução (%volume) 

0 0,013 0,011 
24 0,023 0,011 
48 0,034 0,030 
72 0,049 0,053 
96 0,099 0,066 
120 0,062 0,078 
144 0,190 0,125 

  

 A Figura 5.13 mostra o teor de etanol na solução de acordo com o tempo de 

fermentação de 144 horas. Os experimentos foram realizados em meio aeróbio e 

anaeróbio. 
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Figura 5.13 – Teor de etanol na solução fermentada. 

 

 Até o tempo de fermentação de 75 horas, os experimentos em sistemas aeróbios 

e anaeróbios tiveram o mesmo comportamento. Após este período, o sistema aeróbio 

apresentou oscilações atingindo o máximo de 0,190% de etanol na solução, enquanto o 

sistema anaeróbio teve 0,125%. 
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5.15 Análise Quantitativa de Glicerol 

 Para simular retiradas de alíquotas durante os 7 dias de fermentação nos sistemas 

aeróbios e anaeróbios foram realizados 7 experimentos um em cada dia. Sendo assim, 

baseado no experimento de Bondioli e Bella (2005) foi explorada uma técnica de 

espectrometria para análise quantitativa de glicerol e verificar a validação do método 

para estes fins. Para analisar quantitativamente o glicerol nas amostras dos ensaios em 

sistemas aeróbio e anaeróbio foi feita uma calibração com soluções de concentrações 

conhecidas segundo o método de Bondioli e Bella (2005). A partir dessa curva, foi 

obtida uma equação, a qual relaciona leitura Absorbância e concentração de glicerol 

padrão. A Figura 5.14 mostra a calibração de Absorbância e concentração de glicerol. 

y = 0,5685x + 0,0476
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Figura 5.14 – Curva de calibração de glicerol padrão (método Bondioli e Bella (2005)). 

 

 Foram realizados soluções com concentrações conhecidas de glicerol Industrial 

1 para a calibração de tal glicerol como mostra a Figura 5.15. 
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Figura 5.15 – Curva de calibração de glicerol Industrial 1. 

 

5.15.1 Análise das amostras fermentadas 

Em tubos de 10 mL foi adicionado 1 mL de amostra diluída em 200 vezes, 

dissolveu-se em 4 mL de hexano e 4 mL de solvente de extração. Agitou-se por 5 

minutos vigorosamente e centrifugou por 15 minutos. Depois de centrifugar, removeu-

se a parte superior e transferiu 0,5 mL da parte inferior para outro tubo. Adicionou-se 

1,5 mL de solvente de extração e 1,2 mL de solução de Periodato de Sódio e agitou-se 

por 30 segundos. Acrescentou-se 1,2 mL de solução de Acilacetona e em seguida 

foram colocados em banho-maria na temperatura de 70ºC por 1 minuto com agitação 

manual. Depois do tempo de reação, a amostra foi resfriada à 20ºC, imediatamente. As 

amostras são finalmente lidas no espectrofotômetro em 410 nm.  

Os experimentos foram realizados com o glicerol Industrial 1 com concentração 

de substrato de 10% em massa, relação de carbono:nitrogênio 25 e concentração de 

Kefir na solução de 10% em massa. A Figura 5.16 mostra a concentração de glicerol 

durante os 7 dias de fermentação.  
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Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de Engenharia 

Química da Universidade de Ribeirão Preto. 

Essa técnica mostra que tem oscilações da referida concentração de substrato 

através de períodos de transições do microrganismo apresentado pela diferenças de 

concentrações durante o tempo de fermentação. Pode ser observado no sistema aeróbio 

a oscilação durante os 7 dias de fermentação, apresentando uma queda de 75% do 

substrato. No sistema anaeróbio há uma oscilação na concentração de glicerol, mas 

tende permanecer constante durante a fermentação. 
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Figura 5.16 – Concentração de glicerol nos sistemas aeróbio e anaeróbio utilizado o 

método de Bondioli e Bella (2005). 
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6. CONCLUSÕES  

De acordo com os resultados obtidos conclui que houve geração de produtos e 

gases a partir da conversão microbiológica de glicerol proveniente do processo de 

produção de biodiesel.  

 

A análise dos resultados resultaram nas seguintes conclusões: 

• A redução de glicerol nas amostras de gliceróis industriais não está 

diretamente associada com a diminuição de DQO;  

• Os experimentos em ambientes aeróbios tiveram maior redução de DQO 

em relação aos valores iniciais, comparados com de ambientes 

anaeróbios; 

• Quando a fermentação foi realizada com glicerol bidestilado como 

substrato, ocorreu um aumento de massa dos grãos, principalmente em 

ambientes anaeróbios em relação aos ensaios aeróbios; 

• Quando a fermentação foi utilizada gliceróis industriais como substratos, 

ocorreu um maior crescimento dos grãos de Kefir tanto em ambientes 

aeróbios quanto anaeróbios. 

• Os experimentos quando utilizado glicerol proveniente da produção de 

biodiesel empregando óleo de soja refinado não indicaram aumento da 

massa de grãos, mas sim uma perda. Uma causa possível é a não 

neutralização do glicerol que pode ter afetado o crescimento;  

• Não foi detectada presença de sacarídeos nas análises em espectrometria 

de massa com glicerol bidestilado; 
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• O glicerol pode ser convertido pelo Kefir em produtos sem exigência de 

condições estéreis; 

• Não foi detectada após 7 dias de fermentação a presença de glicerol nas 

amostras de glicerol bidestilado em ambiente aeróbio pela análise de 

espectrometria de massa; 

• A geração de gás perceptiva em ambientes anaeróbios só ocorreu nos 

experimentos com os gliceróis industriais do processo de fabricação de 

biodiesel com 741 cm³ de gás por litro de solução durante 240 horas; 

• Não houve geração de metano durante 27 dias analisados e a 

concentração de CO2 aumentou com o passar dos dias de fermentação e 

supostamente o oxigênio diminuiu; 

• A concentração de etanol aumentou durante a fermentação atingindo 

0,190%volume no sistema aeróbio e 0,125%volume no sistema anaeróbio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________Referências    76 
 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

ANVISA - Resolução nº 386 de 5 de Agosto de 1999. Disponível em: 

www.anvisa.gov.br/alimentos/aditivos_alimentares.htm. Acesso em 08 de setembro de 

2007. 

 

Arruda, P.V., Rodrigues, R.C.L.B., Felipe, M.G.A, Glicerol: um subproduto com 

grande capacidade industrial e metabólica, Revista Analytica, 26, pp. 56-63, Dezembro 

2006/Janeiro 2007. 

 

Beshkova, D.M., Simova, E.D., Frengova, G.I., Simov, Z.I., Dimitrov, Z.P., Production 

of volatile aroma compounds by kefir starter cultures. International Dairy Journal 13: 

529-535 (2003). 

 

Bidone, F.R.A., Povinelli, J., Conceitos Básicos de Resíduos Sólidos. São Carlos 

(1999), Projeto Reenge.  

 

Bondioli, P., Bella, L.D., An alternative spectrophotometric method for the 

determination of free glycerol in biodiesel. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 107: 153-157 

(2005).  

 

Brisson, D., Vohl, M.C., St.-Pierre, J., Hudson, T.J., Gaudet, D., Glycerol: a neglected 

variable in metabolic process? BioEssays 23: 534-542, (2001). 

 

Carvalho, M., Vilela, P.S., Oliveira, R.O., Biodiesel em Minas Gerais: riscos e 

oportunidades, Assessoria Técnica. Disponível em: www.faemg.org.br/arquivos/ 

Biodiesel%20em%20Minas%20Gerais%20-%20riscos%20e%20oportunidades.pdf. 

Acessado em 16/09/2007. 

 

Collins, C. H.; Braga, G.L.; Bonato, P.S. Fundamentos da Cromatografia. Campinas: 

p.203-271, Editora UNICAMP, 2006, 203p. 

 

Dom’s Site, 2007. Dom’s Kefir in-site. Disponível em 

http://users.chariot.net.au/~dna/kefirpage.html. 



_______________________________________________________________________Referências    77 
 

 

Dornelles, A.S., Rodrigues, S., Fermentação alcoólica de caldo de cana utilizando grãos 

de kefir. Revista Ciências Agronômica. V.37, n.3, p.386-390 (2006). 

 

Facre, W.R., Informações agronômicas, nº 120, Dezembro, 2007. 

 

FAO/WHO. CODEX Standard for Fermented Milks #243. Disponível em : 

http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp (2001-2002). 

 

Farnworth, E.R. Kefir – a complex probiotic. Food Science and Technology Bulletin: 

Functional Foods 2: 1–17 (2005). 

 

Ferrari, R.A., Oliveira, V.S., Scabio, A., Biodiesel de soja – Taxa de conversão de 

ésteres etílicos, caracterização físico-química e consumo gerado de energia. Química 

Nova, Vol. 28, Nº 1, 19-23, (2005). 

 

Folha Online, Disponível no site http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ 

ult306u308497.shtml. Acessado em 16/10/2008. 

 

Gorsek, A., Tramsek,A., Quantitative examination of process parameters during kefir 

grain biomass production. International Journal of Cemical Reactor Engineering, 

v.5 (2007). 

 

Guzel-Seydim, Z.B., Seydim, A.C., Greene, A.K., Bodine, A.B. Determination of 

organic acids and volaile flavor substances in kefir during fermentation. Journal of 

food composition and analysis 13: 35-43 (2000a). 

 

Guzel-Seydim, Z.B., Seydim, A.C., Greene, A.K., Bodine, A.B. Organic acids and 

volatile flavor components evolved during refrigerated storage of kefir. Journal of 

dairy science 83: 275-277 (2000b). 

 

Harta, O., Iconomopoulou, M., bekatorou, A., Nigam, P., Kontominas, M., Koutinas, 

A.A. Effect of various carbohydrate substrate on the production of Kefir grains for use 

as a novel baking starter. Food Chemistry 88: 237-242, (2004). 



_______________________________________________________________________Referências    78 
 

 

Hoikkala, A.A., Schiavoni, E., Wahala, K. 2003. Analysis of phyto-oestrogens in 

biological matrices. Britsh Journal of nutrition, 89 (1), S5-S8. 

 

Jackobson, G., Kathagen, F.W., Klatt, M., Glycerol. In: Ullmann’s encyclopedia of 

industrial chemistry. Weinheim: VCH, pp. 477-489, (1989). 

 

Kulkarni, M. G., Dalai, A. K., Waste cooking oil – an economical source for biodiesel: 

a review. Ind. Eng. Chem. Res. 45: 2901 – 2913 (2006). 

 

Liu, JR, Chen, MJ, Lin CW., Characterization of Polysaccharide and Volatile 

Compounds Produced by Kefir Grains Grown in Soymilk. Journal of Food Science 

Volume 67(1) pp. 104-108, (2002). 

 

Lopes, F.D., Revella, J.L.G., Munilla, M.H., Glicerol. In: Manual dos Derivados da 

Cana-de-Açúcar: diversificação, matérias-primas, derivados do bagaço do melaço, 

outros derivados, resíduos, energia. Brasília: ABIPTI, cap. 5.4, pp. 393-397, (1999). 

 

Lopitz-Otsoa, F., Rementeria, A., Elguezabal, N., Garaizar, J., Kefir: A symbiotic 

yeasts-bacteria community with alleged healthy capabilities. Revista Iberoamericana 

de Micolologia 23: 67-74 (2006). 

 

Ma, F., Hanna, M., Biodiesel production – a review, Bioresource Technology 70, 1-15 

(1999). 

 

Micheli, L., Uccelletti, D., Palleschi, C., Crescenzi, V., Isolation and characterisation of 

a ropy Lactobacillus strain producing the exopolysaccharide kefiran. Applied 

Microbiology and Biotechnology 53: 69-74 (1999). 

 

Moreira, M.E.C., Santos, M.H., Pereira, I.O., Ferraz, V., Barbosa, L.C.A., Schneedorf, 

J.M., Atividade antiinflamatória de carboidrato produzido por fermentação aquosa de 

grãos de quefir. Química Nova 31: 1738-1742 (2008). 

 

Morrison, L.R., Glycerol. In: Encyclopedia of Chemical Technology. New York: 

Wiley, pp. 921-932, (1994). 



_______________________________________________________________________Referências    79 
 

 

Otes, S., Cagindi, O., Kefir: A probiotic dairy-composition, nutritional ande therapeutic 

aspects. Pakistan Journal of Nutrition 2: 54-59 (2003). 

 

Parente, E.J.S., BIODIESEL: Uma Aventura Tecnológica num País Engraçado. 2003. 

Disponível em: www.xitizap.com/Livro-Biodiesel.pdf. Acessado em 16/09/2007. 

 

Petersson, H.E., Christiansson, A., Ekelund, K., Making kefir without grains. 

Scandinavian Journal of Dairy Technology and Know How 2: 58-60 (1985). 

 

Petrobrás, Disponível no site:https://www2.petrobras.com.br/Petrobras/português/ 

perfil/ Perfil_biodiesel.htm. Acessado em 16/09/2007. 

 

Pintado, M.E., Lopes da Silva, J.A., Fernandes, P.B., Malcata, F.X., Hogg, T.A., 

Microbiological and rheological studies on Portuguese kefir grains. International 

Journal of Food Science and Technology 31: 15-26 (1996). 

 

Powell, J.E., Bacteriocins and bacteriocin producers present in kefir and kefir grains. 

Department of food science, (2006). 

 

Rehm, H., Microbial production of glycerol and other polyols. In: Biotechnology. vol. 

6B. Special microbial process. Weinheim: VCH, pp. 52-64, (1988). 

 

Revista Biodieselbr, Disponível no site: http://www.biodieselbr.com/blog/2008/04/ 

glicerina-e-suas-aplicacoes.htm. Acessado em 16/10/2008. 

 

Rodrigues, M.V.N., Rehder, V.L.G., boaventura junior, S., Santos, A.S. 2006. O 

emprego de técnicas hifenadas no estudo de plantas medicinais. Construindo a 

História dos Produtos Naturais, 7. 

 

Röhr, M, Kubicek, C. P., Kominek J.(1983), Citric acid. In Biotechnology, 3,419-454. 

H-J. editado pr Rehm & G. Reed. Weinheim: Verlag Chemie. 

 



_______________________________________________________________________Referências    80 
 

 

Schmidell, W., Lima, U.A., Aquarone, E., Borzani, W., Biotecnologia Industrial. 

Editora Edgard Blucher Ltda, Volume 2, (2001). 

 

Schoevers, A., Britz, T., Influence of different culturing conditions on kefir grain 

increase. International Journal of Dairy Technology 56, 183-187 (2003). 

 

Schuchardt, U. Sercheli, R. Vargas, R.M., “Transesterification of vegetable oils – a 

review”, J. Braz. Chem. Soc 9: 199-210 (1998). 

 

Serio, M., Tesser, R., Pengmei, L., Santacesaria, E., Heterogeneous catalysts for 

biodiesel prodution. Energy & Fuel 22: 207 – 217 (2008). 

 

Temudo, M.F., Poldermans, R., Kleerebezem, Van Loosdrecht, M. C. M, Glycerol 

fermentation by (open) mixed cultures: A chemostat studyhompson. Biotechnology 

and Bioengineering 100: 1088-1098 (2008). 

 

Tosetto, M.G., Andrietta S.R., Cinética de produção de glicerol em processo de 

fermentação alcoólica utilizando diferentes matérias primas industriais. In: Simpósio 

Nacional de Fermentações, Florianópolis. Anais do 14º SINAFERM, Florianópolis, 

CDROM. (2003). 

 

Willke, T., Vorlop, K., Biotransformation of glycerol into 1,3-propanodiol. Journal 

Lipid Sci. Technol. 110 831-840 (2008). 

 

Witthuhn, R. C., Schoeman, T., Britriz, T. J., Characterization of the microbial 

population at different stages of kefir production and kefir grain mass cultivation. Int 

Dairy J 15: 383-389 (2005). 

 

Xu, D. B., Madrid, C. P., Röhr, M., Kubicek, C. P. (1989), The influence of type and 

concentration of the carbon source on production of citric acid by Aspergillus niger. 

Applied Microbiology and Biotechnology 30, 553-561. 



_______________________________________________________________________Apêndices    81 
 

 

APÊNDICE A 

Cromatogramas e espectros de massa 

 

 
Figura A-1 – Cromatograma da fração contendo padrão de glicerol silanizado. 

 
 

 

 

Figura A-2 – Espectro de massa do pico em t = 8,68 min, comparado com a 
biblioteca NIST. 
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Figura A-3 – Cromatograma da fração contendo padrão de uréia silanizado. 

 

 

 

Figura A-4 – Espectro de massa do pico em t = 8,22 min, comparado com a 
biblioteca NIST. 
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Figura A-5 – Espectro de massas referente ao pico t=3,76 minutos com 51,3% de 
probabilidade.  

 

 

 

 

Figura A-6 – Espectro de massas referente ao pico t=3,76 minutos com 23,4% de 
probabilidade.  

 

 



_______________________________________________________________________Apêndices    84 
 

 

 

Figura A-7 – Espectro de massas referente ao pico t=3,76 minutos com 15,1% de 
probabilidade.  

 

 

 

 

Figura A-8 – Espectro de massas referente ao pico t=3,76 minutos com 5,96% de 
probabilidade.  
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Figura A-9 – Espectro de massas referente ao pico t=8,87 minutos com 21,9% de 
probabilidade. 

 

 

 

 

 
Figura A-10 – Espectro de massas referente ao pico t=8,87 minutos com 20,2% de 
probabilidade.  
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Figura A-11 – Espectro de massas referente ao pico t=8,94 minutos com 28,2% de 
probabilidade. 
 
 
 
 
 

 
Figura A-12 – Espectro de massas referente ao pico t=5,80 minutos com 16,5% de 
probabilidade.  
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Figura A-13 – Espectro de massas referente ao pico t=5,80 minutos com 15,9% de 
probabilidade.  

 

 

 

 
Figura A-14 – Espectro de massas referente ao pico t=5,80 minutos com 9,93% de 
probabilidade.  
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Figura A-15 – Espectro de massas referente ao pico t=7,04 minutos com 75,5% de 
probabilidade.  

 

 

 

 
Figura A-16 – Espectro de massas referente ao pico t=7,04 minutos com 16,4% de 
probabilidade.  
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Figura A-17 – Espectro de massas referente ao pico t=7,04 minutos com 3,33% de 
probabilidade. 
 
 
 
 
 

 

Figura A-18 – Espectro de massas referente ao pico t=7,33 minutos com 7,89% de 
probabilidade.  
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APÊNDICE B 

Análise da geração de metano e dióxido de carbono 

 
Figura B-1 – Curva de calibração do dióxido de carbono (CO2). 
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Figura B-2 – Tempo de fermentação: 24 horas. 
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Figura B-3 – Tempo de fermentação: 48 horas. 
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Figura B-4 – Tempo de fermentação: 72 horas. 
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Figura B-5 – Tempo de fermentação: 96 horas. 
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Figura B-6 – Tempo de fermentação: 120 horas. 
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Figura B-7 – Tempo de fermentação: 144 horas. 
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Figura B-8 – Tempo de fermentação: 264 horas. 
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Figura B-9 – Tempo de fermentação: 648 horas. 
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APÊNDICE C 

Análise do teor de etanol 

 
 
 
 
 

 
Figura C-1 – Curva de calibração do etanol. 
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Figura C-2 – Teor de etanol no tempo de fermentação: 0 hora; Sistema aeróbio. 
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Figura C-3 – Teor de etanol no tempo de fermentação: 24 horas; Sistema aeróbio. 
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Figura C-4 – Teor de etanol no tempo de fermentação: 48 horas; Sistema aeróbio. 
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Figura C-5– Teor de etanol no tempo de fermentação: 72 horas; Sistema aeróbio. 
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Figura C-6– Teor de etanol no tempo de fermentação: 96 horas; Sistema aeróbio. 
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Figura C-7– Teor de etanol no tempo de fermentação: 120 horas; Sistema aeróbio. 
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Figura C-8– Teor de etanol no tempo de fermentação: 144 horas; Sistema aeróbio. 
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Figura C-9– Teor de etanol no tempo de fermentação: 0 hora; Sistema anaeróbio. 
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Figura C-10– Teor de etanol no tempo de fermentação: 24 horas; Sistema anaeróbio. 
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Figura C-11– Teor de etanol no tempo de fermentação: 48 horas; Sistema anaeróbio. 
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Figura C-12– Teor de etanol no tempo de fermentação: 72 horas; Sistema anaeróbio. 
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Figura C-13– Teor de etanol no tempo de fermentação: 96 horas; Sistema anaeróbio. 
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Figura C-14– Teor de etanol no tempo de fermentação: 120 horas; Sistema anaeróbio. 
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Figura C-15– Teor de etanol no tempo de fermentação: 144 horas; Sistema anaeróbio.  


