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1 - Introdução

 Devido ao aumento mundial da produção de 
biodiesel, está sendo gerado o excedente de glicerina.
Sendo assim, surgem oportunidades para novas aplicações 
para esse coproduto. Uma das vertentes que pode ser 
utilizada envolve os processos biotecnológicos, os quais 
empregam microrganismos que podem transformar a
glicerina em compostos químicos de valor agregado 1. 

A palma possui características agronômicas 
interessantes e pode ser uma fonte promissora de óleo para 
a produção de biodiesel2. Sendo assim, a Embrapa 
Agroenergia e parceiros estão desenvolvendo um projeto de 
pesquisa que visa propor soluções tecnológicas para os 
resíduos e coprodutos gerados na cadeia produtiva do
biodiesel produzido a partir deste óleo.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 
selecionar microrganismos capazes de biotransformar a 
glicerina bruta de palma, coproduto da produção de 
biodiesel metílico, em compostos químicos de valor 
agregado. Foi feita a avaliação do fingerprinting metabólico 
dos compostos produzidos, empregando abordagens 
analíticas que envolvem espectrometria de massas seguida 
da análise multivariada de dados, estratégia adotada na
análise metabolômica de diversos segmentos3. 

2 - Material e Métodos

 A glicerina bruta foi produzida por 
transesterificação do óleo de palma com metanol. 
Primeiramente, o óleo foi esterificado utilizando H2SO4

1%/metanol (m/m), e em seguida, transesterificado com 
Na(CH3O)/metanol. O álcool foi removido por evaporação 
sob pressão reduzida. A glicerina metílica bruta obtida 
apresentou pureza de 51,7%. 

Os fungos filamentosos avaliados neste trabalho 
são endofíticos, associados à cana-de-açúcar e depositados
na “Coleção de Microrganismos e Microalgas Aplicados a 
Agroenergia e Biorrefinarias”, da Embrapa Agroenergia. 
Primeiramente, os microrganismos foram crescidos, em 
triplicata, em meio contendo glicerina bruta de palma como 
única fonte de carbono. Após, 3, 5 e 7 dias de cultivo foram 
medidos os diâmetros de crescimento e calculados os
índices de velocidade de crescimento micelial (IVCM) de 
96 linhagens.

A partir dos resultados de IVCM, 10 linhagens 
foram selecionadas para bioconversão em meio de cultivo 
contendo a glicerina de palma. Foram inoculados com
discos provenientes do crescimento das linhagens, em meio 

Yeast Nitrogen Base (YNB), acrescido de 40 g/L de
glicerina (Figura 1). 

Após 5 e 10 dias de cultivo, amostras coletadas 
foram diluídas mil vezes em solução metanol:água (1:1) 
para análise por espectrometria de massas com infusão 
direta (DIMS – direct infusion mass spectrometry),
utilizando um espectrômetro de massas com fonte de 
ionização por electrospray e analisador Q-TOF (time of 
flight) (Maxis 4G, Bruker Daltonics).

Figura 1: Bioconversão de glicerina de palma. 

As análises por DIMS foram realizadas em modo
positivo (ESI(+)-MS), utilizando, como calibrante, formiato 
de sódio 1 mmol/L. As amostras foram injetadas em 
triplicata para verificar a reprodutibilidade das análises. O 
tempo de análise de cada amostra, incluindo o branco, 
calibrante e amostra, foi de 5 min por injeção.  

O pré-processamento dos dados de espectrometria 
de massas das amostras analisadas foi executado pelo 
software “Profyle Analysys” 2.1 (Bruker Daltonics), com 
calibração por HPC (High Precision Calibration) e 
normalização pelo maior valor do bucket analisado. A faixa 
de íons de interesse foi de m/z 70 a 1000, os quais foram 
detectados entre 1,3 e 3,5 min de análise. Os dados tratados 
foram exportados no formato ASCII para o software “The 
Unscrumbler” 10.0 (CAMO Process), a fim de realizar a 
classificação quimiométrica a partir da análise de 
componente principal (PCA).  

3 - Resultados e Discussão

Dentre as 96 linhagens de fungos filamentosos 
avaliadas pelo IVCM, foram selecionadas dez linhagens 
para o processo de bioconversão, conforme apresentado na 
Tabela 1. Em virtude da falta de dados sobre a correlação 
entre o valor de IVCM e a obtenção de compostos químicos 
(identificação e quantificação), optou-se por selecionar 

Bioconversão: Frascos Erlenmeyers de 250 mL, contendo 
50 mL do meio, em triplicata.

Inóculo de 4 discos com 0,8 cm de diâmetro contendo os 
microrganismos crescidos em meio YNB + glicerina

Alíquotas (1 mL) foram retiradas no 5º e 10º dias e
centrifugadas por 5 min. a 16,873 x g. O sobrenadante foi 
utilizado para as análises de espectrometria de massas.

Glicerina
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fungos com valores de IVCM em diferentes faixas: alto, 
médio e baixo (Tabela 1). Adicionalmente, foi utilizado 
como critério de seleção o gênero ou a espécie, visando à 
escolha de fungos taxonomicamente diferentes.  

O fungo filamentoso Penicillium spinulosum não 
cresceu em meio sólido contendo glicerina de palma, mas 
foi selecionada para o processo de bioconversão por ter 
crescido consideravelmente em glicerinas de outras fontes, 
que foram estudadas no projeto de pesquisa. 

Tabela 1. Valores de IVCM de linhagens fúngicas 
cultivadas em meios de cultura contendo ágar, YNB e

glicerina bruta de palma.

*Identificação baseada em análise da região ITS1-5.8S-ITS2 do DNA 
ribossômico. 

 Pela análise de componente principal (dados de 

ESI(+)-MS) realizada a partir dos espectros de massas 

obtidos para as amostras verifica-se no gráfico de scores e 

loadings (Figura 2), que a linhagem 7 (A. terreus) produziu 

um composto com m/z de 175,0573 com maior intensidade 

em relação as demais, podendo-se destacar a réplica C, com 

10 dias de cultivo (PC7_10D, Figura 3), cujo íon atingiu 

intensidade de 3x105.

Figura 2. Gráfico de scores e loadings das amostras de 
bioconversão de glicerina de palma por fungos 
filamentosos. Espectros DIMS obtidos em modo de 
ionização positivo. As siglas das amostras são compostas 
por letras e números, onde: P- Palma. A, B, C-Réplicas de 
análise, os números correspondem às linhagens de acordo 
com a tabela 1, 5D - 5 dias de cultivo, 10D - 10 dias de 
cultivo. 

O íon [M + Na]+, de m/z 175,0573, corresponde a
polióis do tipo C5, que também foi detectado no modo de 
ionização negativo, íon m/z 151,061 (Figura 4), 
confirmando a produção deste poliol. 

Figura 3. Espectro de massas da amostra PC7_10D_MS+. 

Figura 4. Espectro de massas da amostra PC7_10D_MS-. 

Também foi constatado que as linhagens 1 e 3 
foram as que mais se destacaram na produção do composto 
de m/z 205,0677 ([M + Na]+, correspondente ao poliol do
tipo C6), com intensidades entre 4 e 10 x104, destacando-se 
a linhagem 3, réplica A, 10 dias de cultivo (PA3_10D) 
(Figura 2). O mesmo resultado pôde ser confirmado no 
modo de ionização negativo (dado não apresentado). Além 
do composto m/z de 205,0677, as linhagens 1 e 3 
produziram um composto que, ionizado, apresenta m/z de
258,1307, o qual não foi possível identificá-lo a partir da 
base de dados utilizada (PubChem, CheBi e KEGG), porém 
sabe-se que sua fórmula molecular é C10H21NO5. 

4 – Conclusões

  Linhagens de fungos filamentosos foram capazes 
de produzir polióis do tipo C5 e C6, utilizando glicerina 
bruta de palma como única fonte de carbono. A linhagem  
A. terreus produziu poliol C5 com maior intensidade em 
relação às demais linhagens. O método de análise de 
componente principal aplicado à análise de dados de 
espectrometria de massas por infusão direta mostrou ser 
uma ferramenta analítica útil para identificar, de forma 
rápida, os metabólitos obtidos pela bioconversão de 
glicerina. Próximas etapas do trabalho serão realizadas para 
identificação e quantificação dos polióis produzidos. 
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Identificação*                    IVCM 
(mm/dia)

Código para 

análise DIMS

Penicillium funiculosum 1,13 1
Fusarium sp. 9,42 2

Bipolaris sorokiniana 2,29 3
Não identificado 5,58 4
Phomopsis sp. 0,49 5
Penicillium spinulosum 0 6
Aspergillus terreus 6,39 7
Fusarium fujikuroi 6,57 8
Peniophora versiformis 5,37 9
Fusarium sp. 10,61 10
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