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RESUMO 

A produção de biohidrogénio (bioH2) por fermentação anaeróbia apresenta a 

vantagem de poder utilizar resíduos como substrato, tornando-se uma alternativa 

aliciante do ponto de vista económico e ambiental. 

Neste trabalho, desenvolveu-se um processo microbiológico anaeróbio de produção 

de hidrogénio por uma estirpe da bactéria Enterobacter aerogenes utilizando, como 

substrato, um resíduo – bagaço de Jatropha curcas. Nesse âmbito, estudou-se o efeito 

da aplicação de um pré-tratamento térmico e do aumento da concentração inicial do 

resíduo, sobre os rendimentos do processo. 

Assim, realizaram-se ensaios utilizando o bagaço de Jatropha curcas 

(2,5gSVsubtrato/Lmeio de fermentação) submetido a tratamentos térmicos em autoclave, durante 

15 e 30 minutos, e comparou-se os resultados com os obtidos quando o substrato foi 

adicionado sem pré-tratamento. Os melhores rendimentos do processo foram obtidos 

na ausência de pré-tratamento (68,2mLH2/gSVsubstrato; 169mLH2/SLmeio de fermentação), 

enquanto o tempo de exposição de 30 min a 121C conduziu aos rendimentos mais 

baixos (60,0mLH2/gSVsubstrato; 149mLH2/SLmeio de fermentação), indiciando efeitos inibitórios 

causados pela aplicação do pré-tratamento. 

Nas melhores condições estabelecidas, verificou-se que o aumento da concentração 

inicial do bagaço de 2,5 para 10 gSVsubtrato/Lmeio de fermentação conduziu a um aumento do 

volume de bioH2 de cerca de 32%, embora com diminuição do rendimento específico, 

de 68,2 para 23,5mLH2/gSVsubstrato. Por outro lado, a taxa de produção de bioH2 

aumentou de 0,7 para 1mLH2/h. 

 

Palavras-chave: Biohidrogénio, Enterobacter aerogenes, fermentação no escuro, 

bagaço de Jatropha curcas 
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ABSTRACT 

Biohydrogen (bioH2) production through anaerobic fermentation has the advantage of 

the possibility to use waste as substrate becoming an attractive alternative from both 

economic and environmental viewpoint. 

In this study, it was developed a microbiological anaerobic process to produce 

hydrogen by a strain of bacterium Enterobacter aerogenes using as a substrate, 

Jatropha curcas seed cake. In this context, the effects of the application of a thermal 

pretreatment and the increase of residue initial concentration on the process yields 

were studied. 

Therefore, batch assays were performed using Jatropha curcas seed cake 

(2,5gVSsubstrate/Lfermentation medium) submitted to thermal treatment in an autoclave during 

15 and 30 minutes and the results obtained were compared with the same when the 

substrate was added without pretreatment. The best results were obtained in absence 

of pretreatment (68,2mLH2/gVSsubstrate; 169mLH2/Lfermentation medium), while the 30 minutes 

exposure time at 121°C led to lower yields (60,0mLH2/gVSsubstrate; 149mLH2/Lfermentation 

medium), indicating inhibitory effects caused by the application of pretreatment. 

In the best established conditions, it was verified that the increase of the Jatropha 

curcas seed cake initial concentration from 2,5 to 10gVSsubstrate/Lfermentation medium led to a 

increase of bioH2 production volume of about 32%, although it was followed by a 

specific yield decrease from 68,2 to 23,5mLH2/gVSsubstrate. On the other hand, bioH2 

production rate increased from 0,7 to 1mLH2/h. 

 

Keywords: Biohydrogen, Enterobacter aerogenes, dark fermentation, Jatropha curcas 

seed cake 
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EXTENDED ABSTRACT 

Hydrogen (H2) gas is considered the future energy carrier as a clean fuel. It is the most 

promising fuel with recognized technical, socio-economic and environmental benefits. 

H2 has the highest energy content per unit weight of any known fuel (142 kJ/g).  

In comparison with the conventional processes the biological production of H2 (bioH2) is 

very attractive due to both the lower energy expenditure and the possibility to use 

organic waste as source of carbohydrates and other compounds. 

The aim of this study was to evaluate the bioH2 production by a strain of the bacteria E. 

aerogenes in batch dark fermentation using Jatropha curcas seed cake as source of 

carbon feedstock (substrate). In this context, the effects of thermal pretreatment and of 

the initial substrate concentration on bioH2 production yields were evaluated.  

So, experiments were performed in which the powdered Jatropha curcas seed cake 

was added to the fermentation medium and were submitted to thermal treatment of 

121°C for 15 and 30 min (2 atm) in an autoclave. This allowed for both thermally 

treating the substrate and sterilizing the fermentation medium before starting the 

fermentation, in order to reduce the energy demand of the process. The results were 

compared with the ones obtained using the substrate without thermal pretreatment. 

The highest hydrogen production yield observed was 68.2 mL H2/gVSJsc with a 

concentration of untreated Jatropha curcas seed cake of 2.5 gVS/Lfermentation medium, after 

6 h of fermentation (equilibrium time of the process) (Lourenço, 2012). These results 

are promising in view of energy costs involved in thermal pretreatment.  Furthermore, 

the worst results were obtained when the substrate has previously submitted to 121C 

for 30 minutes, suggesting the interference of toxic compounds in the fermentation. 

The bioH2 production yields were negatively influenced by the increase in Jatropha 

curcas seed cake powdered (substrate) concentrations from 2.5 to 10 gVS/Lfermentation 

medium, being noted a decrease in the production yields of hydrogen from 68.24 to 23.5 

mLH2/gVSsubstrate, respectively. This behavior may be associated with inhibition factors 

caused by an increase in the partial pressure at the headspace of the bioreactor, since 

an increase in the volume of H2 produced was observed. Nevertheless, it higher 

cumulative hydrogen volumes (4.2 to 6.2 mL) were attained, as well as higher H2 

production rates (0.7 to 1.0 mL/h) and yields (168.95 to 238.19 mLH2/Lfermentation medium). 

In all experiments, samples of the gaseous phase produced (H2 + CO2) were collected 

directly from the headspace of the serum bottles (bioreactors) by using a gas-tight 
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syringe and the contents of H2 and CO2 were determined by gas chromatography. 

Hydrogen production yields (mLH2/gVSsubstrate and mLH2/Lfermentation medium) were 

calculated by dividing the total volume of hydrogen produced by the amount of JSC 

used as fermentation substrate (according to the initial concentration of substrate), in 

terms of its volatile solids content, and by the fermentation medium volume in the 

reactor.  

The bacteria E. aerogenes used as specific and good H2-producing strain in this work 

proved to be efficient to convert Jatropha curcas seed cake into H2 through a dark 

fermentation process (bioH2). 

In conclusion, the results obtained in this work represent an important contribution to 

increase the know-how on bioH2 production from Jatropha curcas seed cake as carbon 

source feedstock. 

 

 

 

  



 

Sofia Helena Lewis Lopes  vi 
 

Índice 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................. i 

RESUMO ................................................................................................................. ii 

ABSTRACT .............................................................................................................. iii 

EXTENDED ABSTRACT .......................................................................................... iv 

Índice ...................................................................................................................... vi 

Índice de figuras ..................................................................................................... viii 

Índice de tabelas ...................................................................................................... ix 

SIGLAS E ABREVIATURAS ...................................................................................... x 

1. Introdução ............................................................................................... 1 

1.1 Enquadramento e objectivos .................................................................... 1 

1.2 Estrutura da dissertação .......................................................................... 2 

2. Revisão da literatura ................................................................................ 3 

2.1 Panorama energético .............................................................................. 3 

2.2 Hidrogénio .............................................................................................. 4 

2.2.1 Produção biológica de hidrogénio (bioH2) ................................................. 5 

2.2.1.1 Parâmetros relevantes no processo de dark fermentation ................. 10 

2.2.1.2 Microrganismos produtores de hidrogénio ........................................ 15 

2.3 Jatropha curcas ..................................................................................... 17 

2.3.1 J. curcas para a produção de biodiesel................................................... 19 

2.3.2 Bagaço de J. curcas como substrato para a produção de biohidrogénio .. 21 

3. Materiais e Métodos .............................................................................. 23 

3.1 Materiais ............................................................................................... 23 

3.1.1 Microrganismo ....................................................................................... 23 

3.1.2 Meio de crescimento.............................................................................. 23 

3.1.3 Meio de fermentação ............................................................................. 23 

3.1.4 Substrato .............................................................................................. 24 

3.1.5 Reactores ............................................................................................. 25 

3.1.6 Equipamento ......................................................................................... 25 

3.2 Métodos ................................................................................................ 25 

3.2.1 Obtenção das células de Enterobacter aerogenes .................................. 25 



 

Sofia Helena Lewis Lopes  vii 
 

3.2.2 Processos de pré-tratamentos do substrato ............................................ 27 

3.2.3 Produção de hidrogénio por via biológica ............................................... 28 

3.2.4 Metodologias de recolha da fase gasosa ................................................ 30 

3.3 Métodos analíticos................................................................................. 30 

3.3.1 Determinação da recta peso seco (p.s.) vs densidade óptica (D.O.) ........ 30 

3.3.2 Determinação dos teores em H2 e CO2 ................................................... 31 

3.3.3 Determinação do conteúdo em ácidos, glicerol e açúcares na fase líquida

 ............................................................................................................. 31 

4. Resultados e discussão ......................................................................... 33 

4.1 Caracterização biológica da bactéria ...................................................... 33 

4.1.1 Curva de crescimento da bactéria .......................................................... 33 

4.1.2 Recta de calibração – densidade óptica (D.O) vs peso seco (p.s.) ........... 34 

4.2 Artigo científico ...................................................................................... 34 

5. Conclusões e perspectivas para trabalho futuro ...................................... 50 

6. Referências bibliográficas ...................................................................... 53 

Anexos ................................................................................................................... 57 

 

 



   

Sofia Helena Lewis Lopes  viii 

Índice de figuras 

 

Figura 2.1– Via metabólica de degradação de hidratos de carbono, por dark 

fermentation (esquema adaptado de Cai et al., 2011) ................................................. 9 

Figura 2.2 - Via metabólica de bactérias fermentativas anaeróbias estritas e 

facultativas (esquema adaptado de Zhang et al., 2011). ........................................... 17 

Figura 2.3- Caracterização da Jatropha curcas e os seus respectivos fins (esquema 

adaptado de Contran et al., 2013). ........................................................................... 18 

Figura 2.4- Diagrama de operações para produção de biodiesel a partir de óleo 

extraído de sementes de J. curcas (Esquema adaptado de Contran et al., 2013). ..... 20 

Figura 3.1 – Esquema global do trabalho laboratorial ............................................... 29 

Figura 4.2 – Recta de calibração D.O vs p.s. obtida para o crescimento da estirpe da 

bactéria E. aerogenes (ATCC 13048 Sputum), em meio líquído a T=37°C e agitação 

magnética (~200rpm) .............................................................................................. 34 

 



 

Sofia Helena Lewis Lopes  ix 

Índice de tabelas 

Tabela 3.1 – Composição do meio de crescimento da bactéria E. aerogenes ............ 23 

Tabela 3.2 – Composição do meio de fermentação .................................................. 24 

 

 

  



 

Sofia Helena Lewis Lopes  x 
 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ABSR – Reactor Anaeróbio Sequencial Descontínuo (do inglês Anaerobic Sequencing 

Batch Reactor) 

AGV – Ácidos Gordos Voláteis 

Bagaço M – Bagaço de Jatropha curcas obtido por extracção mecânica do óleo 

BioH2 – Biohidrogénio 

C.d.o – Comprimento de onda (λ) 

CSTR – Reactor Perfeitamente Agitado (do inglês Continuous Stirred Tank Reactor) 

D.O. – Densidade Óptica 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 

FHL – Formato-Hidrogénio-Liase 

GC – Cromatografia Gasosa (do inglês Gas Chromatography) 

GEE – Gases com Efeito de Estufa 

HS – Headspace 

JSC – Bagaço de Jatropha curcas (do inglês Jatropha curcas seed cake) 

PFL – Piruvato-Formato-Liase 

p.s. – Peso seco 

SV – Sólidos Voláteis (do inglês Volatile Solids) 

DJW – De-oiled Jatropha Waste 

PI – Pré Inóculo 

TCD - Detector por condutividade Térmica (do inglês Thermal Conductivity Detector)



 

Sofia Helena Lewis Lopes  1 
 

1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento e objectivos 

 

Com o aumento dos consumos energéticos a nível mundial, a diminuição de fontes de 

combustíveis fósseis e os efeitos negativos no ambiente e saúde humana, inerentes à 

utilização destas, surge a motivação para explorar fontes energéticas renováveis que 

sejam viáveis e capazes de preencher as necessidades da sociedade actual. 

Entre todos os combustíveis, o hidrogénio (H2) é considerado a opção mais aliciante 

pelas suas características de “energia limpa”. Isto é, pela ausência de emissões de 

dióxido de carbono e por libertar apenas água, como produto da sua combustão, não 

contribuindo para a formação de chuvas ácidas nem de gases com efeito de estufa, 

com consequente depleção da camada de ozono. 

Os métodos convencionais para a produção de hidrogénio utilizam elevadas 

quantidades de energia não renovável, não sendo sustentáveis ou viáveis do ponto de 

vista económico (Manish e Banerjee, 2007). Contudo, ao contrário desses, a maioria 

dos processos biológicos para a produção de H2 (bioH2) opera a temperatura ambiente 

e pressão atmosférica. A esta vantagem acresce a possibilidade de utilização de 

certos resíduos industriais, como substrato, o que é bastante aliciante do ponto de 

vista ambiental e económico (redução de gastos energéticos e custo de transporte), 

pois permite simultaneamente degradar compostos complexos dificilmente 

biodegradáveis e ainda produzir um vector energético limpo (Kotay e Das, 2007). 

Desta forma, nas últimas décadas tem havido um grande investimento em estudos na 

área de produção de hidrogénio por via biológica, utilizando resíduos sólidos e líquidos 

como fonte de carbono. 

Entre os vários processos que têm sido desenvolvidos nessa área, a fermentação 

anaeróbia no escuro (dark fermentation) é aquele que apresenta um balanço 

energético mais favorável, relativamente aos processos convencionais. 

O objectivo do presente trabalho é avaliar a utilização de um resíduo agro-industrial – 

bagaço proveniente da extracção de óleo de sementes de Jatropha curcas – como 

substrato para a produção de bioH2, por dark fermention. Nesse âmbito, 

seleccionaram-se as condições que conduziram aos melhores rendimentos 

específicos do processo, com base na optimização de variáveis operacionais 
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influentes, como o tipo de pré-tratamentos a aplicar ao bagaço, a sua concentração 

inicial e a composição do meio de fermentação. 

Tendo em conta a complexidade do substrato escolhido para realizar estes estudos e 

o número reduzido de trabalhos publicados nesta área, a concretização dos objectivos 

tornou-se deveras aliciante.  

 

1.2 Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação é constituída por 6 capítulos e Anexos, que são distinguidos de 

seguida. 

No capítulo 1, que é o presente, é feita uma introdução ao tema em estudo, definindo-

se os objectivos a alcançar sendo também referido o enquadramento e a estrutura da 

dissertação. 

O capítulo 2 consiste na revisão bibliográfica, onde se apresentam os processos de 

produção biológica de hidrogénio, variáveis operacionais com influência no processo 

de dark fermentation, os microrganismos produtores de biohidrogénio, a produção de 

Jatropha curcas e de biodiesel através desta e por último a produção de biohidrogénio 

utilizando o bagaço de Jatropha.  

No capítulo 3 apresentam-se os materiais e métodos utilizados na parte laboratorial do 

trabalho. 

O capítulo 4 remete para o artigo científico submetido à revista científica Fuel, onde 

são expostos os resultados obtidos com a análise dos mesmos e resultados que não 

constam no artigo. 

Por último, o capítulo 5 inclui uma síntese das diversas conclusões obtidas com o 

trabalho laboratorial, assim como perspectivas para uma continuação de estudos na 

área de produção de biohidrogénio utilizando J. curcas como substrato. 
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2. Revisão da literatura 

 

2.1 Panorama energético 

 

Os consumos energéticos mundiais estão continuamente a aumentar, não havendo 

um plano energético que consiga acompanhar este ritmo de forma sustentável.  

No panorama actual, as necessidades energéticas são essencialmente preenchidas 

por utilização de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão 

mineral, e através de fontes de energia renováveis tais como, energia eólica, energia 

solar, biomassa, energia das ondas e energia geotérmica.  

Os combustíveis fósseis cobrem a maior percentagem das necessidades. Contudo, os 

efeitos nefastos causados sobre o ambiente, os custos associados e a necessidade da 

diminuição da dependência da sua utilização, têm conduzido ao desenvolvimento de 

tecnologias de fontes de energia renováveis. 

Segundo uma publicação do BP Energy Outlook 2030, as projecções para 2030 são 

que a população mundial atingirá um valor de 8,3 biliões de pessoas, significando que 

existirão cerca de 1,3 biliões adicionais necessitando de energia. O consumo de 

energia mundial está previsto crescer a uma taxa anual de 1,6% entre 2011 e 2030, 

acrescentado 36% ao consumo global actual até cerca de 2030 (BP, 2013). 

As políticas Europeias têm vindo a promover uma economia de baixo carbono, sendo 

que a meta para 2050 é de reduzir em 80% a emissão de gases com efeito de estufa 

(GEE). Uma vez que o sector da energia é um dos principais responsáveis pela 

emissão de GEE, a meta estabelecida coloca um enorme desafio a este sector, sendo 

a aposta nas energias renováveis um dos cenários mais favoráveis para cumprir o 

estabelecido (European Commisson, 2011).  

No âmbito das energias renováveis, o desenvolvimento de processos de produção de 

energia a partir de biomassa de baixo custo tem vindo a aumentar, nomeadamente 

para a obtenção de bioetanol, de biodiesel e de biohidrogénio. Embora, no presente, o 

bioetanol e o biodiesel sejam os biocombustíveis mais estudados, o hidrogénio tem 

sido citado como uma solução bastante viável a longo prazo (Lo et al., 2008). 
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2.2 Hidrogénio 

 

O hidrogénio apresenta o valor mais elevado de energia por massa (142 kJ/g), em 

comparação com outras fontes energéticas conhecidas como a madeira (15 kJ/g) e o 

gás natural (54 kJ/g) (Das e Veziroglu, 2001), e a sua combustão liberta apenas água, 

contribuindo para que seja considerado como a energia limpa do futuro. 

O hidrogénio pode ser usado como combustível num motor de combustão interna, 

através de combustão directa, ou em células de combustível, mas também pode ser 

utilizado para outros fins, como em processos industriais. Actualmente, os maiores 

consumidores de H2 são as indústrias de fertilizantes e petróleo, correspondendo a 

50% e 37%, respectivamente (Das e Veziroglu, 2008). 

A maior limitação para a utilização deste gás é a sua falta de abundância na Natureza, 

tornando-se necessário desenvolver métodos para a sua produção de forma 

sustentável (Kapdan e Kargi, 2006).  

Actualmente, a produção de hidrogénio advém em especial de métodos convencionais 

que utilizam combustíveis fósseis para a sua produção. Nomeadamente, 40% a partir 

de gás natural, 30% a partir de crude pesado e nafta e 18% a partir do carvão. A estes 

acrescentam-se 4% a partir de electrólise da água e apenas cerca de 1% a partir de 

biomassa. Entre os diversos métodos convencionais utilizados para obter hidrogénio, o 

steam reforming do gás natural, o craque térmico do petróleo, a gaseificação de 

carvão e de hidrocarbonetos e a electrólise da água, são dos mais utilizados. No 

entanto, para a sua ocorrência é necessário um enorme gasto energético, devido às 

elevadas temperaturas a que operam (> 850°C), o que consiste numa considerável 

desvantagem (Sinha e Pandey, 2011). 

Assim, para que o hidrogénio possa ser considerado como uma fonte complementar 

aos combustíveis fósseis, esse deve ser produzido de forma sustentável. Isto é, por 

processos com um balanço energético positivo. Um exemplo disso é a produção de 

hidrogénio por processos biológicos. Em contraste com os métodos convencionais 

estes operam em condições ambiente moderadas, não produzem compostos 

prejudiciais para o ambiente e podem utilizar biomassa residual de outros processos, 

como substrato, o que consiste numa mais-valia, do ponto de vista económico. Tendo 

em conta todos estes aspectos, nas últimas décadas têm sido levados a cabo vários 

estudos com vista a optimizar parâmetros influentes no processo e assim incrementar 

os rendimentos obtidos (Kothari et al., 2012, Sinha e Pandey, 2011). 
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2.2.1  Produção biológica de hidrogénio (bioH2) 

 

A produção biológica de hidrogénio resulta da actividade de microrganismos 

(microalgas, cianobactérias, bactérias foto fermentativas ou fermentativas) através da 

degradação de hidratos de carbono como substrato, os quais podem estar presentes 

em resíduos agro-industriais ou noutros subprodutos orgânicos de processos 

industriais. De acordo com um desenvolvimento sustentável e com a questão da 

diminuição de resíduos, a produção de biohidrogénio a partir de fontes renováveis tem, 

nos últimos anos, recebido considerável atenção por parte dos investigadores (Kapdan 

e Kargi, 2006). 

Os processos biológicos de produção de hidrogénio são fundamentalmente 

dependentes da presença de enzimas que catalisam a reacção química de produção 

de H2 (equação (1)):  

2H+ + 2e- ↔ H2      (1) 

 

As três enzimas mais conhecidas são a nitrogenase, a Fe-Hidrogenase e NiFe-

Hidrogenase. A Fe-Hidrogenase está presente nos processos de biofotólise e a 

nitrogenase na fotofermentação. 

Os quatro principais processos biológicos de produção de hidrogénio podem ser 

classificados como: 

a)  Biofotólise da água, levada a cabo por algas e cianobactérias. 

b) Fotofermentação de compostos orgânicos, levada a cabo por bactérias 

fotossintéticas. 

c) Fermentação anaeróbia no escuro ou dark fermentation (degradação de 

compostos orgânicos), levada a cabo por bactérias anaeróbias estritas ou 

facultativas. 

d)  Sistemas híbridos, que correspondem a uma integração de processos levada 

a cabo por bactérias fotossintéticas e fermentativas. 

No global, as vias biológicas de produção de H2 podem agrupar-se em dois grupos 

distintos – os processos dependentes de luz, como a Biofotólise e a fotofermentação, 

e os independentes de luz, como a fermentação anaeróbia no escuro.  



 

Sofia Helena Lewis Lopes  6 
 

De seguida descreve-se, de forma sucinta, cada um desses processos: 

a) Biofotólise da água 

 

 Biofotólise direta (algas verdes) 

Neste processo, as algas (autotróficas) convertem, directamente e utilizando apenas 

energia solar, água em iões hidrogénio e oxigénio. Em sequência, por biofotólise 

directa, os iões H+ gerados são convertidos em hidrogénio por acção da enzima 

hidrogenase (Kapdan e Kargi, 2006) (equação (2)), significando isto que, através da 

captura de energia solar (fotões), os microrganismos autotróficos têm a capacidade de 

produzir oxigénio e hidrogénio (Das e Veziroglu, 2008).  

 

2H2O + Luz solar → 2H2 + O2,     (2) 

Contudo, uma limitação deste sistema consiste no facto de a actividade da enzima 

hidrogenase ser extremamente sensível à presença do O2, conduzindo, geralmente a 

valores baixos de produção de hidrogénio. Um aspecto negativo a acrescentar, em 

relação a outros processos, é impossibilidade de utilização de resíduos, a qual seria 

vantajosa do ponto de vista ambiental (Kapdan e Kargi, 2006). 

 

 Biofotólise indirecta (cianobactérias/algas verdes azuladas) 

A biofotólise indirecta é um mecanismo simples que ocorre em duas fases. As 

cianobactérias produzem H2 por biofotólise indirecta, pois têm a característica de 

utilizar o CO2 presente no ar como fonte de carbono e a energia solar como fonte 

energética para produzir glucose (C6H12O6) (Equação (3)) que depois é convertida a 

hidrogénio (Equação (4)). 

 

 6H2O + 6CO2 + luz solar → C6H12O6 + 6O2,    (3) 

 

 C6H12O6 + 12H2O + luz solar → 6H2 + 6CO2.   (4) 
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Assim, neste processo obtêm-se taxas de produção de H2 mais elevadas do que 

através da biofotólise directa. Uma das espécies de cianobactérias que tem sido mais 

utilizada para a realização de estudos nesta área é a Anabaena,  

 

b) Fotofermentação 

A fotofermentação é um processo realizado por bactérias fotofermentativas. Neste 

processo, a produção de hidrogénio é catalisada pela enzima nitrogenase sob 

condições de ausência de azoto, utilizando a luz solar e compostos orgânicos 

redutores. Nomeadamente hidratos de carbono (equação (5)) e ácidos orgânicos de 

baixo peso molecular (equação (6)) 

 

 C6H12O6 + 6H2O + luz solar → 12H2 + 6CO2,     (5) 

 CH3COOH + 2H2O + luz solar → 4 H2 + 2CO2    (6) 

 

Ou seja, do ponto de vista metabólico, o que ocorre é que em condições de 

anaerobiose, as bactérias fotofermentativas utilizam os compostos orgânicos como 

dadores de electrões e, em situação de ausência de azoto no meio de fermentação, a 

enzima nitrogenase reduz os protões (H+) a hidrogénio molecular (H2). A optimização 

de parâmetros influentes, como a razão carbono/azoto, a intensidade da luz aplicada 

ao sistema e a configuração do reactor, podem contribuir significativamente para o 

aumento dos rendimentos de produção de H2.  

Assim, uma vantagem associada a este processo é a possibilidade de diminuição da 

carga orgânica de um efluente, por redução do seu conteúdo em Carbono Orgânico 

Total (TOC), dada a capacidade que as bactéricas fotofermentativas exibem para 

converter uma vasta gama de compostos orgânicos (hidratos de carbono, ácidos 

gordos, álcoois, entre outros) em hidrogénio, apenas por acção da luz (Das e 

Veziroglu, 2008, Manish e Banerjee, 2007). 
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c) Fermentação anaeróbia no escuro ou dark fermentation 

A fermentação anaeróbia no escuro, em comparação com os processos 

fotossintéticos, tem a vantagem de não depender da luz, podendo ocorrer durante o 

dia e/ou durante a noite. Além disso, este processo realiza-se de forma simples, em 

condições próximas da temperatura ambiente e da pressão atmosférica e apresenta 

taxas de produção de bioH2 elevadas. Uma das principais vantagens da sua aplicação 

é poder utilizar, como substrato, resíduos cuja composição seja bastante complexa, 

como é o caso dos resíduos agro-industriais. Associada a esta vantagem acresce a 

hipótese de não haver necessidade de passos intermédios de purificação, dado o facto 

dos microrganismos fermentativos terem capacidade selectiva para as fontes de 

carbono, mesmo que na presença de outros compostos não metabolizáveis (Drapcho 

et al., 2008). Exemplo de resíduos agro-industriais já estudados são os subprodutos 

da produção de biodiesel contendo glicerol (Marques et al., 2009; Mira, 2012; Neves, 

2009), os hidrolisados obtidos pelo tratamento enzimático da pasta de papel (Correia, 

2009; Marques et al., 2009; Mira, 2012) e a biomassa microalgal (Mira, 2012). Este 

facto tem grande impacto do ponto de vista económico, pois conduz à possibilidade de 

tratamento de efluentes e simultaneamente à produção de uma fonte de energia limpa, 

como o H2 (Wang e Wan, 2009).  

Do ponto de vista reaccional, a produção de hidrogénio por dark fermentation envolve 

a oxidação dos substratos orgânicos (hidratos de carbono), em condições anaeróbias, 

(ausência de O2) como aceitador de electrões. De facto, neste caso os iões H+ 

gerados metabolicamente são reduzidos a hidrogénio molecular (H2), actuando como 

aceitadores de electrões, contrariamente ao que acontece em condições aeróbias, em 

que o O2 é reduzido à molécula de água.  

Por outro lado, e em termos da via fermentativa, a oxidação dos substratos orgânicos 

fornece a energia necessária para o crescimento metabólico das bactérias 

(crescimento heterotrófico), sendo igualmente essa oxidação que gera electrões, os 

quais se distribuem de modo a manter a neutralidade electrónica. Essa distribuição 

electrónica deve-se à presença de ferredoxina (Fd – proteínas de ferro-enxofre) que 

actua como transportadora de electrões em reacções de redução-oxidação biológicas 

(Drapcho et al., 2008, Das e Veziroglu, 2008) (Figura 2.1). 



 

Sofia Helena Lewis Lopes  9 
 

 

Figura 2.1– Via metabólica de degradação de hidratos de carbono, por dark 
fermentation (esquema adaptado de Cai et al., 2011) 

 

Durante este processo vários subprodutos são produzidos como, ácidos voláteis, CO2 

e álcoois, os quais podem inibir a actividade enzimática. Porém, a optimização de 

parâmetros físico-químicos relevantes, como o tipo e concentração do substrato, pH e 

temperatura do processo pode reduzir de forma significativa os seus efeitos (Drapcho 

et al., 2008). 

 

d) Sistemas híbridos  

A integração da dark fermentation com outros processos (sistemas híbridos) tem como 

primordial objectivo aumentar o rendimento global de produção de H2.  

De facto, a sinergia entre processos aplicados de forma sequenciada permite 

maximizar a degradação do substrato, por diminuição das limitações biológicas, com 

produção de mais H2 ou até de outros gases com valor energético, como o biogás 

resultante de um processo de digestão anaeróbia (CH4 + CO2). Assim, a sequência 

dos processos a aplicar tem em conta o tipo de subprodutos resultante da fermentação 

anaeróbia no escuro. Nesse âmbito, um dos subprodutos presentes no meio são os 

ácidos gordos voláteis (AGV), os quais podem ser sequencialmente degradados por 

processos como a fotofermentação (Das e Veziroglu, 2008, Hallenbeck, 2009), a 

digestão anaeróbia (Hallenbeck, 2009) e a electrohidrogénese (Lalaurette et al., 2009). 

A aplicação destes sistemas é especialmente indicada quando se utilizam substratos 

complexos, como os resíduos agro-industriais para realizar a dark fermentation. 
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De seguida apresenta-se, como exemplo, os passos que envolvem o sistema híbrido, 

de dark fermentation seguida de fotofermentação (equações): 

1ª Fase: Dark fermentation 

 C6H12O6 + 2H2O → 4H2 + 2CO2 + 2CH3COOH     (7) 

2ª Fase: Fotofermentação 

 2CH3COOH + 4H2O + luz solar → 4CO2 + 8H2     (8) 

Em estudos de produção de bioH2 utilizando efluente de lagares de azeite como 

substrato, num sistema híbrido de duas fases composto por dark fermentation e 

fotofermentação, foi observado que o rendimento global do processo triplicou 

comparando com a aplicação de um sistema singular de fotofermentação (Hallenbeck, 

2009). 

 

2.2.1.1 Parâmetros relevantes no processo de dark 

fermentation 

 

A produção de bioH2 por fermentação anaeróbia é um processo complexo 

(especialmente se o substrato for um resíduo orgânico) e é influenciado por vários 

factores tais como, tipo e concentração do substrato utilizado, pré-tratamentos 

aplicados, pH, temperatura, tipo de reactor e presença e concentração de azoto e iões 

fosfato e metálicos (Wang e Wan, 2009; Kothari et al., 2012; Sinha e Pandey, 2011). 

Assim, de forma a maximizar os rendimentos do processo, é importante o 

conhecimento da influência destes factores. 

De seguida, apresenta-se uma curta abordagem sobre o efeito de cada um destes 

parâmetros na produção biológica de hidrogénio. 

 

 Tipo e concentração de substrato 

Segundo Wang e Wan (2009), a maioria dos estudos têm sido realizados com 

substratos puros como a glucose, sacarose, xilose e amido, de forma a avaliar o 

desempenho dos microrganismos nos processos fermentativos para a produção de 

hidrogénio. Contudo, se o objectivo for aplicar um aumento de escala ao processo, 
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estas fontes puras de hidratos de carbono apresentam elevado custo, o que coloca em 

causa a sua aplicabilidade a sistemas reais. 

Dada esta desvantagem, nos últimos anos têm vindo a ser realizados vários estudos 

utilizando, como substrato, resíduos orgânicos e subprodutos industriais, devido à sua 

elevada disponibilidade e baixo custo. Nesse âmbito e de acordo com vários autores, 

os resíduos que conduzem a rendimentos mais elevados de produção de bioH2 são os 

que contêm maior conteúdo em açúcares ou hidratos de carbonos complexos (Ntaikou 

et al., 2010, Kapdan e Kargi, 2006). Contudo, o aproveitamento de resíduos com vista 

à sua utilização como substrato envolve algumas limitações, dada a sua 

complexidade. De facto, alguns autores demonstraram que um parâmetro muito 

importante a considerar, nesta situação, é a gama apropriada de concentrações de 

resíduo adicionada ao meio de fermentação, pois o seu aumento pode conduzir à 

inibição da actividade dos microrganismos por possível aumento da concentração de 

compostos inibidores, com consequente diminuição do rendimento de produção de 

bioH2 (Wang e Wan, 2009). 

 

 Pré-tratamentos 

A complexidade da composição química de um resíduo é um factor crítico para avaliar 

a possibilidade deste ser utilizado como substrato num processo biológico, pois a 

possibilidade da sua conversão biológica torna-se tanto menor quanto mais complexo 

for este em termos químicos e, portanto, menor será o rendimento de produção de 

bioH2. Um exemplo desse tipo de resíduo é a biomassa lenhocelulósica (lenhina, 

celulose, hemiceluloses). 

Assim, o grau de biodegrabilidade de um resíduo é um critério importante na sua 

selecção, como substrato. Uma das formas de contornar essa limitação é recorrer à 

aplicação de pré-tratamentos adequados do ponto de vista económico e de eficiência 

(Ntaikou et al., 2010). 

No que respeita aos resíduos que contêm compostos lenhocelulósicos, os pré-

tratamentos aplicados conduzem à disponibilização de açúcares e de outros 

compostos fermentescíveis para o meio, facilitando a sua degradação pelos 

microrganismos.  

A selecção do tipo de tratamento a colocar em prática, varia com a composição 

química do resíduo. Assim, esses podem ser de natureza físico-química 
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(acidificação/hidrólise, ozonólise, microondas, calor) ou biológica (enzimas e 

microrganismos, entre outros). Contudo, a escolha do tipo de pré-tratamento a aplicar 

e a sua extensão deve ser levada a cabo de forma criteriosa, pois se esses forem 

muito agressivos podem conduzir à produção de compostos tóxicos inibidores e 

prejudiciais ao processo.  

Os processos de pré-tratamento considerados como os mais promissores, em termos 

de conversão em açúcares, são a hidrólise ácida e alcalina embora, neste caso, a 

formação de compostos inibidores seja inevitável dada a severidade dos reagentes 

utilizados (Ntaikou et al., 2010, Kumar et al., 2013).  

 

 pH 

O pH é outro parâmetro importante que afecta o desempenho das bactérias 

produtoras de hidrogénio, pois estas têm a capacidade de ajustar a sua actividade 

enzimática a condições básicas e ácidas, com consequentes alterações do 

metabolismo e, nomeadamente, da actividade da enzima hidrogenase, a qual é 

responsável pela produção de H2 por dark fermentation.  

Tem sido demonstrado em vários estudos (Khanal et al., 2004; Kumar e Das, 2000) 

que, em certas gamas de valores, o aumento do pHinicial do meio de fermentação 

melhora a capacidade de produção de hidrogénio, mas em níveis demasiado elevados 

a produção diminui (Sinha e Pandey, 2011).  

Vários autores demonstraram que valores de pH entre 6-7 conduzem a rendimentos 

mais elevados em H2, em processos fermentativos anaeróbios por culturas puras 

(Wang e Wan, 2009).  

 

 Temperatura 

A temperatura é um dos factores que tem maior influência sobre a actividade das 

bactérias produtoras de hidrogénio, pois afecta o seu crescimento bem como o seu 

metabolismo. 

 Os processos de fermentação podem ser operados em diferentes gamas de 

temperatura designadas por, mesofílicas (25 – 40 °C), termofílicas (40 – 65 °C) e 

hipertermofílicas (>80 °C).  
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Foi demonstrado que numa gama apropriada, o aumento de temperatura pode 

aumentar a capacidade de produção de hidrogénio e também o crescimento das 

bactérias, mas se o aumento for demasiado elevado pode conduzir a uma diminuição 

da viabilidade do microrganismo, levando a um decréscimo de rendimento (Wang e 

Wan, 2009). 

 

 Presença de azoto, iões fosfato e metálicos  

Num processo fermentativo, o azoto é um elemento importante para a produção de 

proteínas, aminoácidos e enzimas, que por sua vez são essenciais para o crescimento 

das bactérias e para que elas exerçam o seu metabolismo. Assim, uma concentração 

apropriada de azoto no meio de fermentação é favorável ao desenvolvimento 

biológico. Nesse aspecto, uma das vantagens de utilização de resíduos 

fermentescíveis, como substrato, é a possibilidade de esses terem azoto, na sua 

constituição (com ou sem pré-tratamentos, não sendo por vezes necessário adicioná-

lo ao meio de fermentação (Kothari et al., 2012). 

Relativamente à presença dos iões fosfato (PO4
2-) num processo fermentativo, essa é 

essencial, em concentração adequada, devido ao seu valor nutricional, bem como à 

sua capacidade de efeito tampão, sendo essencial para o desenvolvimento da 

actividade metabólica das bactérias e, naturalmente para o aumento do rendimento de 

produção de hidrogénio.  

Similarmente tem vindo a ser demonstrado que quantidades vestigiais de iões 

metálicos são benéficas para o desenvolvimento do metabolismo das bactérias 

fermentativas e para a produção de hidrogénio. Na realidade, vários estudos têm 

realçado a importância de determinar a gama óptima de concentração de iões 

metálicos pois, em concentração elevada a sua presença inibe a actividade das 

bactérias. Até à data e no que respeita aos processos de produção de bioH2, o ião 

Fe2+ tem sido o mais estudado, dado que a sua presença/concentração é fundamental 

para o bom funcionamento da enzima hidrogenase (Wang e Wan, 2009). 
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 Tipo de reactor 

A configuração do reactor é um factor determinante para o desempenho global do 

processo de fermentação, devendo ser objecto de estudo e de optimização, quando se 

pretende aplicar um aumento de escala.  

Efectivamente, embora a maioria dos estudos realizados na área da produção 

biológica da H2 sejam inicialmente levados a cabo em regime descontínuo (batch), 

devido à fácil operacionalidade e controlo simples do sistema, do ponto de vista de 

engenharia industrial existe a necessidade de concretizar estudos em reactores 

contínuos, para desenvolvimento de operações em larga escala.  

Assim, no que diz respeito à produção de bioH2, o tipo de reactor de regime contínuo 

mais utilizado é o CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor). Num CSTR, existe uma 

mistura completa o que confere homogeneidade de parâmetros de influência como 

concentração de substratos e microrganismos fermentativos, temperatura e pH, em 

qualquer ponto do reactor. No entanto, a diminuição da concentração da biomassa 

presente no reactor, devido à remoção contínua do efluente, é uma das desvantagens 

desta tecnologia. Uma das formas de ultrapassar essa questão pode consistir na 

imobilização das bactérias, no reactor, através da formação de biofilmes ou de 

grânulos. Neste sistema é ainda possível a remoção contínua da fase gasosa 

produzida ao longo do processo, permitindo diminuir a pressão parcial do H2 na 

headspace do reactor e, assim, o risco de inibição da enzima hidrogenase (Marques et 

al., 2009; Neves, 2009). 

O tipo de reactor mais utilizado à escala de laboratório é o ABSR (Anaerobic 

Sequencing Batch Reactor), sendo este operado em regime descontínuo. Uma 

vantagem deste tipo de reactor é a fácil manutenção e monitorização dos parâmetros 

como pH, temperatura e pressão parcial de H2 produzido. Outras vantagens a apontar 

são a capacidade de retenção de biomassa, a facilidade de operação e os custos de 

investimento relativamente baixos (Ntaikou et al., 2010, Won e Lau, 2011). 
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2.2.1.2 Microrganismos produtores de hidrogénio 

 

Existem diversos tipos de culturas (microrganismos) anaeróbias que conseguem 

produzir hidrogénio utilizando como fonte de carbono, compostos orgânicos contidos 

em resíduos. Nesse contexto podem então referir-se quatro grupos: 

 Culturas puras – Anaeróbias facultativas ou Anaeróbias Estritas 

 Culturas mistas (consórcios) – Lamas de ETAR’s, Lamas digeridas (após 

processo de digestão anaéróbica), Composto, Estrume, Solos; 

 Co-culturas – Combinação de culturas puras; 

 Microrganismos geneticamente modificados – Resultantes da aplicação de 

manipulação genética, de forma a alterar o ADN do microrganismo e por sua 

vez as suas características em termos de processo, obtendo-se rendimentos 

mais elevados. 

Quanto às culturas puras, algumas das vantagens que se podem citar da sua 

utilização são, a selectividade de substratos, a fácil manipulação do metabolismo 

através da alteração das condições de crescimento e a obtenção de rendimentos mais 

elevados, devido à redução de subprodutos indesejáveis (Ntaikou et al., 2010). 

Relativamente aos microrganismos anaeróbios estritos, estes sofrem inibição com a 

presença de oxigénio, pois não têm mecanismos capazes de o metabolizar. Entre 

esses, encontram-se os microrganismos pertencentes ao género Clostridium, tal como 

C. buytricum, C. pasteurianum, C. paraputrificum e C. bifermentants. Este tipo de 

microrganismo produz H2 durante a fase exponencial de crescimento e, ao atingir a 

fase estacionária, o metabolismo celular altera-se passando a produzir outros 

compostos, como acetona (Kapdan e Kargi, 2006). 

A capacidade de produção de bioH2 através de microrganismos anaeróbios 

facultativos tem sido bastante estudada. As espécies mais conhecidas pertencem ao 

género Enterobactericiae e Escherichia. Estes géneros de bactérias são facilmente 

encontrados na flora intestinal humana e animal e no solo (Tanisho, 1999). As 

espécies que obtiveram rendimentos elevados foram, a Enterobacter aerogenes (E. 

aerogenes) e a Enterobacter cloace (Kapdan e Kargi, 2006). 

A E. aerogenes apresenta como principais vantagens, num processo fermentativo 

(Zhang et al., 2011): 
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 Ser anaeróbia facultativa (o seu crescimento pode ocorrer na presença de 

oxigénio); 

 O seu crescimento não é inibido por uma atmosfera de 100% hidrogénio; 

 Apresenta uma elevada taxa de crescimento e de produção de hidrogénio, 

sendo uma vantagem no que respeita à sua utilização em larga escala; 

 Apresenta um rendimento teórico de produção de hidrogénio, a partir de 

glucose, de aproximadamente 10 mol H2/mol de glucose, o qual pode ser 

considerado como elevado, em processos biológicos (Tanisho, 2000); 

 Apresenta um bom desempenho em regime mesófilo (o seu manuseamento e 

processos experimentais podem ocorrer numa gama de temperaturas entre 25 - 

40°C), o que é vantajoso do ponto de vista energético. 

A produção de H2 pela bactéria E. aerogenes pode ocorrer por duas vias distintas: a 

via do formato e a via do NADH. 

 -Via do formato 

Nesta via, os microrganismos anaeróbios facultativos (exemplo E. aerogenes) 

convertem o piruvato a formato e a acetil-CoA, sendo a reacção catalisada pela 

enzima piruvato-formato-liase (PFL). O formato produzido é então convertido 

rapidamente a H2 e CO2, pela enzima formato-hidrogénio-liase (FHL). Segundo alguns 

autores a adição de formato ou de ácido fórmico pode aumentar a produtividade do 

processo fermentativo (Zhang et al., 2011). 

 -Via do NADH 

A via do NADH ocorre em condições de anaerobiose com bactérias anaeróbias 

estritas, como o género Clostridium. Vários estudos demonstraram que a 

produtividade de hidrogénio pode ser regulada pela alteração do estado de redução 

intracelular através da via do NADH, por adição externa de NADH ou NAD+, ou pelo 

bloqueio da via que compete pela fonte de NADH. Um dos principais problemas desta 

via, para a produção de H2, é a sua limitação termodinâmica, causada pela pressão 

parcial do hidrogénio (Zhang et al., 2011). 

O esquema da Figura 1.2 representa a produção de hidrogénio por dark fermentation 

através das duas vias. 
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Figura 2.2 - Via metabólica de bactérias fermentativas anaeróbias estritas e 

facultativas (esquema adaptado de Zhang et al., 2011). 

 

Neste trabalho, pretendeu-se avaliar o desempenho de uma estirpe bacteriana 

facultativa (E. aerogenes), para degradar bagaço resultante da extracção mecânica de 

óleo de sementes de Jatropha curcas, por fermentação anaeróbia, com produção de 

H2. Este sistema é inovador, na medida em que no mesmo âmbito de utilização deste 

tipo de resíduo foram encontradas na literatura apenas duas publicações (Kumar e Lin, 

2013; Kumar et al., 2013) o que, se por um lado dificulta a comparação de resultados, 

por outro incentivou a realização deste estudo.  

De seguida, apresenta-se uma breve descrição da J. curcas, das suas propriedades e 

do potencial da sua utilização para diversos fins, de forma a demonstrar o interesse 

que conduziu ao estabelecimento dos objectivos desta dissertação. 

 

2.3 Jatropha curcas  

 

Vários autores ainda tentam identificar a origem da Jatropha curcas, existindo ainda 

alguma controvérsia. Assim, pensa-se que a J. curcas é provavelmente originária do 
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México e da zona continental da América Central, tendo sido difundida para a África e 

Ásia pelos navegadores portugueses. Actualmente considera-se que tem uma 

distribuição pantropical (Correia,2009). 

Nas últimas décadas, a J. curcas tornou-se conhecida devido às suas vastas 

propriedades e diversos usos, incluindo ser matéria-prima para a produção de 

biodiesel. Esta utilização deve-se ao facto, de as suas sementes conterem cerca de 

25-30% de óleo, podendo este ser utilizado para a produção de biodiesel, combustível, 

iluminação, fins medicinais, bio-pesticida e para o fabrico de sabões. O bagaço das 

sementes, um subproduto da extracção do óleo, pode também ser usado como 

fertilizante, biocombustível (por queima ou produção de biogás através de digestão 

anaeróbia) (Achten et al., 2008) (Figura 2.3). Porém, existem algumas limitações no 

que respeita à sua utilização para alimentação animal, pois o bagaço contém 

substâncias tóxicas, ésteres de forbol (Rodrigues et al. 2013) 

 

 

Figura 2.3- Caracterização da Jatropha curcas e os seus respectivos fins (esquema 
adaptado de Contran et al., 2013). 
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A J. curcas apresenta uma elevada capacidade de adaptação a situação de seca, de 

solos com baixos níveis de nutrientes e a condições áridas e semiáridas. A sua 

aptidão para crescer em solos pouco férteis permitem que a sua utilização não entre 

em competição com as culturas alimentares. Além disso, a planta por si tem a 

vantagem de mitigar problemas de degradação do solo, podendo mesmo chegar a 

recuperar terrenos abandonados. 

Apesar das propriedades referidas, por razões técnicas e/ou económicas, o total 

potencial de utilização das sementes de J. curcas, em processos, ainda está longe de 

ser alcançado, pelo que continua a ser alvo de variados estudos. Por exemplo, a 

produção de sementes e o seu teor em óleo são muito variáveis, sendo necessário 

optimizar as práticas que envolvem a sua plantação bem como a selecção de material 

vegetal adequado e uma avaliação de riscos e benefícios ambientais (Contran et al., 

2013). Segundo Jongschaap et al., (2007), em média as produções de sementes estão 

entre as 0,6 a 4,1 t/ha em regime intensivo e podem chegar até às 7,8 t/ha. 

Em 2008, as plantações de J. curcas a nível global ultrapassavam cerca dos 

900000ha, correspondendo esses a 85% das plantações na Ásia, a 13% em África e a 

restante percentagem na América Latina. As projecções para 2015 apontam para 12,8 

milhões de hectares de plantações no mundo (GEXSI, 2008). 

 

2.3.1  J. curcas para a produção de biodiesel 

 

Tendo em conta todas as razões acima referidas, o óleo de J. curcas é considerado 

como uma fonte de matéria-prima bastante promissora para a produção de biodiesel. 

De facto, são já conhecidos estudos onde se demonstra que a relação entre os baixos 

custos do processo e os rendimentos elevados de conversão, do óleo em biodiesel, é 

bastante competitiva (Koh e Ghazi, 2011). 

A Figura 2.4 ilustra as operações unitárias que envolvem o processo de produção de 

biodiesel, a partir de óleo de sementes de J. curcas, e respectivos subprodutos. 
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Figura 2.4- Diagrama de operações para produção de biodiesel a partir de óleo 
extraído de sementes de J. curcas (Esquema adaptado de Contran et al., 

2013). 

 

As duas primeiras operações unitárias da produção de biodiesel podem ser manuais 

ou mecânicas, sendo que esta última opção apesar de requerer energia ou 

combustível conduz a maiores rendimentos. A extracção do óleo pode ser levado a 

cabo através de métodos mecânicos ou químicos (recorrendo a solventes). Um dos 

solventes que tem demonstrado ser bastante eficiente, com obtenção de rendimentos 

de extracção de óleo elevados é o n-hexano. 
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Os subprodutos gerados no processo acima descrito são: as cascas, o bagaço de 

sementes, sedimentos contendo fósforo e ácidos gordos. O óleo extraído (e purificado) 

é depois utilizado num processo de transesterificação, para obtenção de biodiesel 

bruto, que depois é tratado por neutralização e lavagem. Um dos principais 

subprodutos do processo de transesterificação é o glicerol (Contran et al., 2013). 

 

2.3.2  Bagaço de J. curcas como substrato para a produção de 

biohidrogénio 

 

Após o passo de extracção mecânica do óleo das sementes, o bagaço pode conter um 

conteúdo energético de cerca de 2,5 MJ/Kg, bem como 3,8% a 6,4% de azoto e 0,9% 

a 2,8% de fósforo (Grimsby et al., 2013). 

Como foi referido anteriormente, a valorização energética deste resíduo pode ser a 

opção mais vantajosa. Além do mais, a quantidade de resíduo produzido tem 

aumentado significativamente devido ao aumento da procura de biodiesel e, em 

média, por cada tonelada de biodiesel produzido a partir de óleo de J. curcas são 

geradas 2,5-3,0 toneladas de bagaço (Kumar e Lin, 2012). 

A quantidade de bagaço de J. curcas produzido anualmente e as suas características 

em termos de composição química, torna aliciante a realização de estudos que 

envolvam a sua valorização. Um exemplo disso é a possível utilização desse resíduo 

como fonte de carbono em processos biológicos, produção de combustíveis gasosos 

como CH4 e H2.  

Actualmente existem muito poucos estudos na área de produção de bioH2 utilizando o 

bagaço de J. curcas como substrato. Kumar e Lin (2012) realizaram estudos de 

produção de CH4 e de H2 a partir de bagaço de J. curcas por digestão anaeróbia 

(usando como inóculo lamas de ETAR estabilizadas). O rendimento máximo obtido foi 

de 10,6±0,2mLH2/gSVBagaço, para uma concentração de bagaço de 200g/L, um pHinicial 

de 6,5 e uma temperatura de processo de 55C. Lourenço (2012) obteve um 

rendimento máximo de 59,2mLH2/gSVBagaço, a partir de uma concentração de 

2,5gSVBagaço/L, em condições operacionais de pH inicial de 6,5 e temperatura de 

processo 30C, por uma estirpe da bactéria facultativa Enterobacter aerogenes.  



 

Sofia Helena Lewis Lopes  22 
 

A presente dissertação pretende avaliar o efeito da aplicação de um pré-tratamento 

térmico, do bagaço de J. curcas, sobre o desempenho de uma estirpe da bactéria E. 

aerogenes para produzir H2, por dark fermentation.  
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1  Microrganismo 

 

No presente trabalho foi utilizada, como bactéria fermentativa para a produção de 

hidrogénio, uma estirpe da bactéria Enterobacter aerogenes (ATCC 13048 Sputum). A 

sua manutenção em laboratório foi realizada em tubos de ensaio contendo um meio de 

repicagem sólido inclinado (slant). Este meio (designado por meio TSA) foi preparado 

por dissolução, a quente, de uma solução de 40 g/L da mistura caso-Agar (Merck) em 

água Milipore. As culturas foram conservadas a 4°C e repicadas no início de cada 

experiência. 

 

3.1.2  Meio de crescimento 

 

O crescimento das bactérias, antes de cada ensaio, foi levado a cabo num meio 

líquido simples (Tabela 3.1), nas melhores condições de temperatura e agitação, com 

base em estudos efectuados por Lourenço (2012). Respectivamente, 37°C e agitação 

magnética de ~200 rpm. Esta cultura foi designada por pré-inóculo (PI). 

 

Tabela 3.1 – Composição do meio de crescimento da bactéria E. aerogenes 

Reagentes Concentração (g/L) Pureza Marca 

Peptona 20 - Panreac 

NaCl 5 99% Fisher Scientific 

 

3.1.3  Meio de fermentação 

 

Para a realização dos ensaios de produção de bioH2 utilizou-se um meio complexo 

(designado por meio de fermentação), cuja composição se encontra descrita na 
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Tabela 3.2. Este meio foi já utilizado por outros autores para a produção de bioH2 por 

uma estirpe de E. aerogenes (Ito et al., 2005). 

 

Tabela 3.2 – Composição do meio de fermentação 

Reagentes Concentração (g/L) Pureza Marca 

K2HPO4 7,0 98% Merck 

KH2PO4 5,5 98% Riedel-de-Haën 

Extracto de 

levedura 
5,0 - Himedia Laboratories 

Triptona 5,0 - 
Becton, Dickinson and 

Company 

(NH4)2SO4 1,0 99% Riedel-de-Haën 

MnCl2.H2O 0,5 97% Riedel-de-Haën 

Na2EDTA 0.5 99% Panreac 

MgSO4.7H2O 0,25 97% Merck 

Na2MoO4.2H2O 0,12 97% Merck 

H3BO3 0,10 98% Merck 

CaCl2.H2O 0,021 98% Merck 

Alk(SO4)2H2O 0,010 97% Analar 

Ácido Nicotínico 0.002 98% Merck 

CuCl2.H2O 0,0010 99% Merck 

Na2SeO3 0,000172 99% Merck 

NiCl2 0,000020 98% Merck 

 

3.1.4  Substrato 

 

Neste trabalho, o resíduo a testar como substrato foi o bagaço obtido da extracção 

mecânica de óleo de sementes de Jatropha curcas, proveniente da ilha de Santiago 

(Cabo Verde), com um teor em óleo residual de 13,7% (m/m) e um conteúdo de 

867,73 gSV/Kgamostra (Lourenço, 2012). 
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3.1.5  Reactores 

 

Os ensaios laboratoriais de produção de bioH2 por fermentação anaeróbia foram 

levados a cabo em frascos com volume total de 159,9 mL, selados com rolhas de 

butilo e encapsulados com cápsulas de alumínio (reactores encapsulados), em regime 

descontínuo (batch). 

 

3.1.6  Equipamento 

 

Ao longo do trabalho laboratorial foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 Cromatógrafo (HPLC) Agilent, série 1100; 

 Cromatógrafo gasoso Varian modelo 430-GC; 

 Espectrofotómetro de varrimento UV-Visível HITACHI U2000; 

 Medidor de pH WTW, modelo pH720; 

 Estufa de precisão P-SELECTA, modelo Hotcold-GL 2101507; 

 Balança de bancada Mettler, modelo PM4000; 

 Balança analítica de bancada Mettler Toledo, modelo AB204-S; 

 Centrífuga de bancada Thermo Scientific, modelo Heraeus multifuge 3SR+; 

 Hotte Cruma, modelo Captair; 

 Placa de agitação multiposições P-SELECTA Multimatic, modelo 9-N; 

 Picadora tipo “1,2,3” (Choppi maxi, Ariete); 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1  Obtenção das células de Enterobacter aerogenes 

 

A obtenção das células de E. aerogenes, em meio líquido, foi realizada utilizando o 

meio de crescimento cuja composição está indicada na Tabela 3.1., após esterilização 

deste em autoclave (T=121°C, t=15 minutos), de modo a garantir a ausência de 

microrganismos contaminantes e o seu possível desenvolvimento.  



 

Sofia Helena Lewis Lopes  26 
 

Neste trabalho, a produção das células de E. aerogenes foi levada a cabo teve em 

conta dois objectivos: 

 

a) Determinação da curva de crescimento da bactéria e da relação peso seco 

(p.s.)/densidade óptica (D.O.)  

Com base nas condições óptimas estabelecidas em estudos anteriores (Lourenço, 

2012), o crescimento da bactéria E. aerogenes à temperatura específica de 37°C, foi 

acompanhado ao longo do tempo com o objectivo de determinar o perfil de 

crescimento das bactérias. 

Para o efeito, inocularam-se dois Erlenmeyers com capacidade de 1000 mL, contendo 

cada um 500 mL de meio de crescimento (Tabela 3.1), cada um com uma ansada de 

bactérias retirada de uma rampa de conservação, em condições de assepsia. Os 

Erlenmeyers foram então incubados à temperatura de 37°C, sob agitação magnética 

de ~200 rpm.  

Após incubação de um dos Erlenmeyers, recolheram-se amostras de suspensão 

celular, ao longo do tempo, para leitura da densidade óptica (D.O.) ao comprimento de 

onda (λ) de 640 nm, de modo a acompanhar o crescimento da biomassa microbiana e 

permitir o traçado da curva de crescimento da bactéria. 

Do outro Erlenmeyer, toda a biomassa produzida durante 24 horas de incubação (final 

da fase estacionária) foi recolhida por centrifugação e ressuspensa em igual volume 

da água Millipore (solução stock). A partir da solução stock preparam-se 6 diluições, 

para a determinação da relação entre a D.O. e p.s. (ver secção 3.3.1). 

 

b) Obtenção do pré-inoculo (PI) para o processo de fermentação  

O PI foi obtido por incubação do meio de crescimento (Tabela 3.1), inoculado com as 

células de E. aerogenes, a T=37°C e sob agitação magnética de ~200 rpm. Durante a 

fase exponencial do crescimento das bactérias (com base no perfil determinado em 

3.2.1 a)), recolheu-se um volume de suspensão celular (PI) equivalente a cerca de 1% 

(v/v) do volume de meio de fermentação e procedeu-se à sua inoculação.  

Em todos os ensaios realizados, a inoculação do meio de fermentação (Tabela 3.2) 

ocorreu sempre de acordo com os mesmos procedimentos, isto é, numa hotte com 
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aspiração, em condições de assepsia e com borbulhamento da fase líquida com azoto, 

durante cerca de 2 min, para atingir uma atmosfera anaeróbia. Após encapsulação, os 

reactores foram colocados numa Estufa de precisão secção 3.1.6), a T=30°C e sob 

agitação magnética de ~200rpm. 

 

3.2.2  Processos de pré-tratamentos do substrato 

 

Dada a complexidade da composição química do bagaço de J. curcas, obtido por 

extracção mecânica do óleo das sementes (Bagaço M) (secção 3.1.4), considerou-se 

interessante a aplicação de pré-tratamentos antes da sua utilização como substrato no 

processo fermentativo, com o objectivo de facilitar a sua biodegradação e para efeito 

de comparação de rendimentos do processo. 

Assim, inicialmente e de forma a reduzir o tamanho de partícula, todo o Bagaço M foi 

submetido a moagem numa picadora tipo “1,2,3”. Em sequência e consoante os 

objectivos, o Bagaço M moído foi então utilizado como substrato segundo diferentes 

procedimentos: 

 Adição directa ao meio de fermentação esterilizado, apenas no acto da inoculação 

(em condições de assepsia) – Substrato sem pré-tratamento 

 Adição ao meio de fermentação, em concentração apropriada, seguida de ida ao 

autoclave (121C), antes do acto de inoculação – Substrato com pré-tratamento 

térmico sob pressão. Este procedimento permitiu simultaneamente o pré-

tratamento do Bagaço M e a esterilização do meio de fermentação (condição 

essencial para um processo microbiológico com culturas puras). 

Para comparação de efeitos causados, estudaram-se dois tempos de exposição 

às condições térmicas. Nomeadamente, 15 min e 30 min. 

Quer o meio de fermentação quer todas as fases líquidas resultantes da aplicação do 

pré-tratamento térmico ao bagaço M, foram analisadas por cromatografia líquida, num 

aparelho de HPLC, para determinação e comparação dos teores em ácidos gordos 

voláteis (AGV’s), açúcares e glicerol.  
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3.2.3  Produção de hidrogénio por via biológica 

 

Todos os ensaios de produção de hidrogénio por fermentação anaeróbia foram 

realizados nas mesmas condições operacionais, incluindo a relação entre o volume 

total do reactor e o volume da fase liquida (somatório dos volumes do meio de 

fermentação e do PI), com vista a manter constante o volume da fase gasosa acima 

do líquido (headspace – HS), em todos os ensaios. Com base em estudos anteriores 

(dados ainda não publicados), o volume da fase liquida no reactor foi sempre igual a 

1/6 da sua capacidade total (aproximadamente 26mL). 

Todos os ensaios realizados decorreram numa câmara de aquecimento com 

temperatura regulada de 30°C, em reactores encapsulados, sob agitação magnética 

de ~200rpm e de acordo com as condições de inoculação descritas na secção 3.2.1. 

Após 6 h de incubação (tempo ao fim do qual o processo atingiu o seu equilíbrio) 

(Marques et al., (2009), Mira (2012) e Lourenço (2012)), procedeu-se à determinação 

do volume total de biogás produzido (H2+CO2) e à recolha de amostra da fase gasosa, 

para determinação da sua composição por cromatografia gasosa, em todos os 

ensaios. 

Em cada conjunto de ensaios introduziu-se um reactor sem biomassa, nas mesmas 

condições operacionais, para controlo (ensaio em branco). Todos os ensaios 

decorreram em triplicado. 

 

 Estudo do efeito do pré-tratamento do substrato e concentração inicial 

A avaliação do efeito da aplicação do pré-tratamento térmico do Bagaço M, sobre o 

desempenho das bactérias, foi levada a cabo por comparação dos rendimentos de 

produção de bioH2 obtidos utilizando esse resíduo submetido, ou não, a pré-

tratamento, como substrato, nas condições de inoculação e de processo já 

mencionadas anteriormente (secção 3.2.3). Em todas as experiências realizadas com 

este objectivo, a concentração inicial do bagaço M foi de 2,5 gSVsubstrato/LMeio de fermentação. 

Com o propósito de estudar o efeito do aumento da concentração do substrato sobre o 

desempenho do processo, levaram-se a cabo ensaios com concentrações crescentes 

de Bagaço M, em termos do seu conteúdo em sólidos voláteis – 2,5, 5 e 10 

gSVsubstrato/LMeio de fermenteção. Com base na evolução do trabalho, estes ensaios 
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realizaram-se utilizando o Bagaço M sem pré-tratamento e de acordo com as 

condições de inoculação descritas na secção 3.2.3. 

De seguida, apresenta-se um organigrama representativo da sequência de ensaios 

concretizados, tendo em conta os efeitos a estudar no presente trabalho (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 – Esquema global do trabalho laboratorial 
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3.2.4  Metodologias de recolha da fase gasosa 

 

A determinação do volume de biogás, produzido nos reactores encapsulados, foi 

levada a cabo procedendo-se inicialmente à despressurização do sistema, por 

introdução de uma seringa na headspace (HS) do reactor e registando o volume de 

gás libertado. O volume total de fase gasosa produzida (considerado para o cálculo 

dos rendimentos) correspondeu ao somatório do volume obtido por deslocação do 

êmbolo da seringa com o volume do HS do reactor. 

A avaliação dos teores em H2 e CO2 foi levada a cabo por cromatografia gasosa (GC). 

Para tal, recolheu-se amostra da fase gasosa presente na HS, com seringa apropriada 

para injecção da amostra no cromatógrafo, seguindo os procedimentos necessários.  

Esta metodologia foi aplicada a todos os reactores, incluindo o controlo. 

 

3.3 Métodos analíticos 

 

3.3.1  Determinação da recta peso seco (p.s.) vs densidade 

óptica (D.O.) 

 

A caracterização da biomassa a utilizar como inóculo, foi levada a cabo em termos da 

correlação entre a D.O. de uma suspensão celular, após 24 h de crescimento das 

bactérias, e o p.s. correspondente em gBiomassa seca/Lsuspensão, para soluções com 

diferentes concentrações de bactérias. Para a determinação dos pesos secos 

utilizaram-se membranas de acetato de celulose (com uma porosidade de 0,45 μm e 

47 mm de diâmetro, da marca Sartorius Stedium Biotech). Estas membranas foram 

previamente secas numa estufa a 80°C, durante cerca de 15 horas.  

Assim, a partir de uma solução stock (secção 3.2.1), prepararam-se 6 soluções 

diluídas (1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/40 e 1/50) para, de cada uma das delas, se registar a 

leitura da D.O. a um c.d.o. (λ) de 640 nm e determinar o p.s.. Relativamente a este 

último, de cada solução diluída retirou-se 10 mL de suspensão celular e procedeu-se à 

sua filtração, sob vácuo. A biomassa retida foi depois lavada com igual volume de 

água Millipore e as membranas colocadas na estufa a 80°C, durante 15 horas, para os 

devidos efeitos.  
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Após pesagem das membranas com a biomassa seca efectuaram-se os cálculos para 

a determinação dos respectivos pesos secos (p.s.), segundo a equação (9). 

 

  p.s(gbiomassa seca Lsuspens o)  
(P -Pi)

V
      (9) 

Em que: 

Pf  – peso da membrana contendo a biomassa seca (g) 

Pi – peso da membrana (g) 

V – volume de suspensão filtrada (L) 

Os valores considerados para o presente trabalho corresponderam à média dos 

resultados obtidos para um triplicado de leituras, com desvio padrão inferior a 10%. 

 

3.3.2  Determinação dos teores em H2 e CO2 

 

Após cada ensaio, recolheu-se amostra (0,5 mL) da HS dos reactores encapsulados, 

para determinação dos conteúdos em H2 e CO2 no biogás, por cromatografia gasosa 

(GC). Para tal utilizou-se um cromatógrafo gasoso VARIAN 430-GC com detector de 

condutividade térmica TCD e uma coluna Varian Select Permanent Gases/CO2 HR, 

Molecular Sieve 5 Å/Parabond O Tandem. A temperatura do injector e da coluna foi de 

80°C e a do detector de 120°C. Utilizou-se hélio como gás de arrasto. A determinação 

dos teores em H2 e CO2 foi realizada com base em rectas de calibração construídas 

para os intervalos de concentrações esperadas (anexo). 

 

3.3.3  Determinação do conteúdo em ácidos, glicerol e 

açúcares na fase líquida 

 

Os teores em ácidos gordos voláteis (AGV’s), açúcares e glicerol, no meio de 

fermentação, foram analisados por cromatografia líquida num aparelho de HPLC 

Agilent série 1100 equipado com um injector automático L7200, uma bomba L7100, 

um forno L7350, um detector de índice de refracção L7490 e uma coluna Aminex 
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HPX87H. As análises decorreram a 50°C e as amostras foram eluídas com uma 

solução de H2SO4 5 mM, filtrado (filtros Supock 200 Pall Life Sciences – 

polietersulfona hidrofílica - com 47 mm de diâmetro e 0,2 μm de tamanho de poro), a 

um fluxo de 0,5 mL/min.  

Esta determinação foi levada a cabo para o meio de fermentação autoclavado 

contendo, ou não, 2,5gSVsubstrato/LMeio de fermenteção de bagaço M moído (substrato) e para 

os tempos de exposição a 121C estudados (15 e 30 min.), a fim de avaliar as 

alterações ocorridas na sua composição, em termos do conteúdo em ácidos orgânicos 

(AGV), açúcares e glicerol. Todas as amostras a analisar foram previamente 

centrifugadas e filtradas (filtros Sartorios GmbH – acetato de celulose – com 13 mm de 

diâmetro e 0,2 μm de tamanho de poro), antes da sua injecç o no HPLC. 
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4. Resultados e discussão 

 

4.1 Caracterização biológica da bactéria 

 

Numa fase inicial do trabalho procedeu-se à avaliação do comportamento da estirpe 

bacteriana a utilizar no processo fermentativo, com vista a obter informação acerca do 

perfil de crescimento das bactérias, nomeadamente do período correspondente à sua 

fase exponencial, mas também acerca da concentração de biomassa inoculada em 

cada ensaio. Esta caracterização biológica possibilitou que a inoculação do meio de 

fermentação, a partir do pré-inóculo, ocorresse nas melhores condições de viabilidade 

das células, pois a recolha do PI foi sempre realizada durante a fase exponencial de 

crescimento das bactérias.  

 

4.1.1  Curva de crescimento da bactéria 

 

Para estudar o perfil de crescimento das células de E. aerogenes recolheram-se 

amostras da suspensão celular, ao longo do tempo, para avaliação da variação da 

D.O. do meio, como descrito previamente na secção 3.2.1. 

 

Verificou-se que o perfil de crescimento da bactéria apresentou uma forma sigmóide, 

identificando-se três fases de crescimento: a fase de latência, a fase exponencial e a 

fase de estacionária.  

Com base nesse perfil, em todos os ensaios de produção de bioH2, a recolha da 

biomassa do pré-inóculo, para inocular o meio de fermentação e dar início ao processo 

(secção 3.2.1), foi sempre realizada durante o final da fase exponencial de 

crescimento das bactérias (normalmente após cerca de 15 horas de incubação). 
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4.1.2  Recta de calibração – densidade óptica (D.O.) vs peso 

seco (p.s.) 

 

Para ter noção da concentração de biomassa a inocular no processo fermentativo é 

fundamental conhecer a relação entre a D.O. e o p.s..  

A Figura 4.2 apresenta a recta de calibração obtida através do processo descrito em 

3.2.1. Como se pode observar, o valor do coeficiente de correlação registado está 

bastante próximo de 1 (R2=0,9981), o que indica uma elevada correlação entre as 

duas variáveis em estudo. 

 

 

 

Figura 4.1 – Recta de calibração D.O vs p.s. obtida para o crescimento da estirpe da 
bactéria E. aerogenes (ATCC 13048 Sputum), em meio líquído a T=37°C e agitação 

magnética (~200rpm) 

 

 

4.2 Artigo científico  

 

De seguida, apresenta-se e discute-se sob a forma de artigo científico a submeter à 

revista Fuel, os principais resultados obtidos neste trabalho. 
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ABSTRACT:  Hydrogen (H2) gas is considered the future energy carrier as a clean 

fuel. Biological processes to produce hydrogen are very attractive due to less energy 

expenditures and the possibility to use organic wastes as substrate. In this work, 

Jatropha curcas L. seed cake (JSC) was used as substrate in a dark fermentation process 

by a pure strain of the bacteria Enterobacter aerogenes. Batch assays were performed 

using the substrate (2.5 gVS/Lfermentation medium) submitted to thermal pretreatment in an 

autoclave for two different exposure times (15 and 30 min) and the results were 

compared with the ones obtained when the JSC was used without pretreatment. The best 

biohydrogen production yield (68.2 mL H2/gVSJsc) was attained for the conditions of no 

substrate pretreatment, which is an advantage from the viewpoint of energy saving. In 

the best conditions, the increase of the initial JSC concentration from 2.5 to 10 

gVS/Lfermentation medium led to the increase of the cumulative hydrogen production and to 

higher bioH2 production rates. However a decrease on the specific yield from 68.2 to 

23.5 mL H2/gVSJSC was observed. 

KEYWORDS: Biohydrogen; Jatropha curcas seed cake; Dark fermentation; 

Enterobacter aerogenes; 
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1. INTRODUCTION 

The energy sector is a major contributor to man-made greenhouse gas emissions, 

therefore, to reach a projected target of 80% reduction in gas emissions by 2050 will put 

pressure on existing energy systems [1]. 

There is a need therefore to explore sources of renewable energy that are viable and able 

to fulfill human energy demands and contribute towards a decarbonised economy. 

Hydrogen is considered the “future energy carrier” due to its proprieties as a clean fuel 

with no CO2 emissions. It is the most promising fuel with most technical, socio-

economic and environmental benefits [2]. H2 has the highest energy content per unit 

weight of any known fuel (142 kJ/g) [2-4].  Among the many hydrogen production 

processes (conventional and non-conventional), biological methods are known to be the 

less energy intensive, since most of them can operate at ambient temperature and 

pressure [5,6]. Another advantage is the use of complex organic waste as substrate on 

bio-hydrogen production fermentative processes, degrading organic compounds and 

producing clean energy at the same time. In addition, the abundant availability and low 

cost of the feedstock makes it a very attractive option from both the environmental and 

economic viewpoint. Carbohydrates and sugars are the main source for bacteria during 

fermentative process, for that reason, some types of waste can be suitable to use as 

substrate during those processes [3]. Most of complex organic wastes are lignocellulosic 

materials, therefore, pretreatment is commonly used to release sugars and other 

compounds from their complex structures, making these compounds more available to 

bacteria degradation and consequently leading to higher yields. Many authors have 

studied various types of pretreatment [7-11] such as physicochemical, biological and 

chemical treatments. 
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Jatropha curcas (J. curcas) production has increased immensely in the past years due to 

the demand for biodiesel as an alternative fuel. It is estimated that by 2015 the global 

cultivated area of J. curcas will be around 12.8 million hectares [12]. 

Authors have reported that a biodiesel plant using J. curcas produces 2.5-3.0 tons of 

solid waste per one ton of biodiesel. The need for J. curcas waste management 

strategies should be addressed in order to avoid potential environmental hazards 

[13,14].  

After oil mechanical extraction, Jatropha curcas seed cake (JSC) may hold 25 MJ/Kg 

of energy, as well as 3.8% to 6.4% nitrogen and 0.9% to 2.8% phosphorus [15]. 

Therefore, energetic valorization of this waste has been pointed out as the most 

favorable choice from an environmental and energy point of view. 

Recent studies using de-oiled Jatropha waste (DJW) as a feedstock in an anaerobic 

digestion process by a sewage sludge inoculum shows that the application of different 

pretreatments and hydrolysis methods to the DJW leads to the release of reducing 

sugars with consequent enhancement of the  fermentative process yields [11,16]. 

The aim of this work was to evaluate the bioH2 production by a strain of the bacteria E. 

aerogenes in batch dark fermentation using JSC as source of carbon feedstock. The 

effects of thermal pretreatment and concentration were studied. Hydrogen production 

yields were compared. The results obtained represent an important contribution to 

increase the know-how on bioH2 production from this agro-industrial solid waste, as 

carbon source feedstock, using a robust hydrogen producing bacteria (E. aerogenes). In 

fact, to our knowledge very few studies have been conducted to produce hydrogen from 

JSC [11,16]. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1. Fermentative Bacteria and Jatropha curcas seed cake (JSC) feedstock 

The fermentations were carried out by E. aerogenes ATCC 13048 Sputum (American 

Type Culture Collection, Manassas, USA), which was harvested from exponentially 

grown cultures. The original culture was kept at 4°C in solid CASO Agar. The bacterial 

synthetic growth medium used was a 20 g/L peptone and 5g/L NaCl solution, while the 

fermentation media for the bioH2 production assays contained K2HPO4 (7.0 g/L), 

KH2PO4 (5.5 g/L), tryptone (5 g/), yeast extract (5 g/L), (NH4)2SO4 (1.0 g/L), 

MgSO4.7H2O (0.25 g/L), CaCl2.2H2O (0.021 g/L), Na2MoO4.2H2O (0.12 g/L), nicotinic 

acid (0.02 g/L), Na2SeO3 (0.172 mg/L), NiCl2 (0.02 mg/L), with a pH of around 6.8. 

The JSC used in this study was obtained from a biodiesel industry in Santiago Island 

(Cape Verde). Such JSC correspond to the solid waste remaining after mechanical oil 

extraction from Jatropha seeds.  

The provided JSC was previously milled in a coffee grinder, before its use as a 

substrate, and powdered JSC was analyzed [17] in terms of its content in volatile solids 

(VS, 867.73gVS/KgJSC) and in residual oil (13.7% (w/w)). 
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2.2. Experimental set up 

 

2.2.1. Batch experiments 

Batch fermentation assays were performed in 159.9 mL serum bottles sealed with butyl 

rubber stoppers and crimped with aluminium seals, containing 26.0 mL of fermentation 

medium and treated (Section 2.2.2) and untreated JSC. 

The sterilised bioreactors (and fermentation medium) were aseptically purged with 

bubbling N2 to eliminate O2, before inoculation with exponentially grown E. aerogenes 

at 1% (v/v). The fermentation was carried out under magnetic stirrer (220 rpm), for 6 

hour (equilibrium time) at 30°C in a P-SELECTA Hotcold-GL 2101507 heater, 

according to the operational conditions optimised in previous studies [17]. 

All the experiments were performed in triplicate and the results are expressed as 

average ± standard deviation. Control fermentation assays, without Jatropha curcas 

seed cake, were also prepared.  

 

2.2.2. Effect of thermal pretreatment and JSC concentration. 

The purpose of this study was to study the effect of thermal pretreatment and JSC 

(substrate) concentration on bioH2 production yields by dark fermentation. Regarding 

the effect of thermal pretreatment, in this work it was associated with the fermentation 

medium sterilization, for energetic reasons. So, experiments were performed in which 

the powdered JSC was added to the fermentation medium and were submitted to 

thermal conditions of 121°C for 15 and 30 min (2 atm) in an autoclave. This allowed for 

both thermally treating the substrate (substrate with pretreatment) and sterilizing the 

fermentation medium before starting the fermentative process. 
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For comparison purpose, experiments were also conducted wherein the powdered JSC 

was added to the fermentation medium after its sterilization, under aseptic conditions 

and before inoculation of the bioreactors (substrate without thermal pretreatment). In all 

experiments, the JSC concentration was 2.5 gVS/Lfermentation medium  

To evaluate the effect of initial powdered JSC (substrate) concentration on the 

performance of the bacteria, experiments were carried out using increasing 

concentrations of JSC ranging from 2.5-10gVS/Lfermentation medium, without thermal 

pretreatment. 

The Figure 1 shows schematically the assays carried out in this study.  

 

Figure 1 - Overall sequence of laboratory experiments. 
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2.3. Analytical Methods 

 

2.3.1 Analysis of the gaseous phase  

The gaseous phase samples were collected directly from the headspace of the serum 

bottles by using a gas-tight syringe. The content of H2 and CO2 was analysed by gas 

chromatography, at atmospheric pressure, in a Varian 430-GC equipped with TCD and 

a fused silica column (Select Permanent Gases/CO2-Molsieve 5A/Borabound Q Tandem 

#CP 7430). Injector and column were operated at 80°C and the detector at 120°C. 

Helium was the carrier gas. 

Hydrogen production yields - mL H2/gVSJSC and mL H2/Lfermentation medium - were 

calculated by dividing the total volume of hydrogen produced by the amount of JSC 

used as fermentation substrate (according to the initial concentration of substrate), in 

terms of its volatile solids content and by the fermentation medium volume in the 

reactor, at 6 hour of the process.  

 

2.3.2 Analysis of the liquid phase  

In order to evaluate the efficiency of the thermal pretreatment during 15 and 30 min on 

the release of fermentable compounds, into fermentation medium, samples were taken 

and the supernatants obtained by centrifugation (15000 rpm; 2 min) and filtration (0.2 

μm) were analysed by HPLC using a Merck Hitachi HPLC system (Darmstadt, 

Germany) equipped with an Aminex HPX-87H column (BioRad) and a refractive index 

detector. The temperature of the column was set to 50°C, and the eluent consisted of 

H2SO4 5 mM at 0.5 mL/min flow rate. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1. Effect of thermal pretreatment 

The effect of JSC thermal pretreatment on bioH2 production was studied using as 

substrate the powdered JSC with and without pretreatment (section 2.2.2.), for 

comparison (Table 1).  

 
Table 1. Biohydrogen production performance using powdered JSC (substrate) with and without 

thermal treatment in an autoclave for 15 and 30 min. Fermentation operational conditions: JSC 
concentration = 2.5 gVS/Lfermentation medium; Tprocess= 30°C; Magnetic stirrer ~200rpm. 

 

JSC pretreatment 
H2 yields 

(mL H2/gVSJSC) (mL H2/LFM) 

Control 0.00 0.00 

Without 68.24 ± 5.32 168.95 ± 6.32 

121°C/15min 60.93 ± 0.3 154.04±0.82 

121°C/30min 60.05 ± 1.3 148.91±1.10 

FM – Fermentation medium  

 

According to the results, tests carried out using the powdered JSC (substrate) without 

thermal pretreatment led to higher biohydrogen production than the ones performed 

with the substrate previously submitted to 121 °C by 15 for 30 min (Table 1). In fact, 

the thermal pretreatment of the powdered JSC did not result in a bacteria performance 

improvement, leading to a decrease of bioH2 production yields of about 12% when the 

exposure time to the autoclave was 30 min (Table 1).  

This behavior may be related to the release of toxic compounds to the liquid phase 

(fermentation medium) when JCS was submitted to the thermal conditions (121°C), 
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which might have caused inhibitory effects on bacteria performance. Studies conducted 

by the authors demonstrated that this toxicity is not related with chemical reactions 

between hydrolyzed compounds from JSC and nutrients in the fermentation medium 

(Unpublished data).  An important aspect to point out in this work is that although 

thermal pretreatment did not result in the improvement of dark fermentation the 

conversion of JSC into hydrogen was occurred with bioH2 production yields well above 

those reported by other authors (Kumar and Lin, 2013). The biohydrogen production 

yields attained in this study were significantly higher than the observed by Kumar and 

Lin (2013), which obtained a bioH2 production yield of only 10.6±0.2mLH2/gVS by a 

consortium, in the optimal process conditions, corresponding to a substrate 

concentration of 200g/Lnutrient medium, process temperature of 55°C and initial pH solution 

of 6.5.  Besides the smaller biogas production yields should also be emphasized the 

energy costs involved in this thermophilic process (55°C) in comparison with the one 

presented in this study (mesophilic process, 30°C) 

Table 2 shows the composition of the fermentation medium sterilized in the absence and 

in the presence of JSC powdered in an autoclave (15 and 30 min). As can be verified the 

concentration ranges of organic acids, sugars and glycerol are quite similar for all 

operational conditions studied. Based on this observation it can be concluded that the 

JSC delivered to the fermentation medium several compounds (other than organic acids, 

sugars and glycerol) which acted as a carbon source for the specific and highly H2-

producing strain used in this work (E. aerogenes), since in the absence of substrate 

production of hydrogen did not occur (control fermentation assays). 
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Table 2. Sugars, organic acids and glycerol contents in the fermentation medium after thermal 

treatment in an autoclave (121C) for 15 and 30 min, in the absence and in the presence of 
powdered JSC (2.5 gSV/Lfermentation medium). 

Compounds 

Concentration 

(g/LFM) 

Without JSC 

(121°C/15, 30’) 

With JSC 

(121°C/15’) (121°C/30’) 

Cellobiose 0.111 0.160 0.163 

Glucose - - - 

Xylose 0.143 0.148 - 

Arabinose 0.156 0.172 0.177 

Succinic Acid 0.216 0.192 0.213 

Lactic Acid - - - 

Formic Acid - - - 

Acetic Acid 0.247 0.148 0.278 

Propionic Acid - - - 

Isobutyric Acid 0.068 0.073 0.078 

Glycerol 0.151 0.104 0.180 

FM – Fermentation medium 

 

3.2. Effect of substrate concentration 

The effect of the initial substrate (JSC) concentration on hydrogen production was 

evaluated in the fermentations of increasing JSC concentrations from 2.5 to 10 

gVS/Lfermentation medium (Figure 2). Following the previous results, all experiments were 

performed using the substrate without pretreatment. 
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Figure 2 – Effect of JSC concentration on (a) the fermentative hydrogen yield and (b) 

cumulative H2 production (open symbols) and rate (filled symbols) by Enterobacter 

aerogenes. 

Figure 2 shows clearly that the bioH2 yields were influenced by the increase in substrate 

concentrations, leading to a decrease on the specific yield from 68.2 to 23.5 mL 

H2/gVSJSC, after 6 hours of the process. On the other hand an increase of the cumulative 

hydrogen production (4.2 to 6.2 mL, Fig.  2b) and of the yields in terms of fermentation 

medium volume (168.95 to 238.19 mL H2/Lfermentation medium, Table 3) was verified when 

the initial powdered JSC concentration increased from 2.5 to 10 gVS/L fermentation medium 

(Fig. 2a). In addition, a higher bioH2 production rate (0.7 to 1.0 mL/h) was attained, 

when the substrate concentration increased (Fig. 1b). However, these increases were not 

significant, suggesting higher inhibitory effects with increasing initial substrate 

concentration. This behaviour was also observed by Kumar and Lin (2013). 

Another effect which may have contributed to the behavior of the system is the increase 

the partial pressure of hydrogen in the headspace of the bioreactors with the increase of 

the initial substrate concentration, which may also lead to inhibitory effects on the 

performance of the fermentative bacteria [18,19].  
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Table 3. Biohydrogen production performance using different initial concentrations of 
powdered JSC (2.5, 5 and 10 gVS/Lfermentation medium). Operational conditions: Tprocess= 30°C; 

Magnetic stirrer ~200rpm. 
 

Powdered JSC 

concentration 

(gVSJSC/LFM) 

H2 yields 

(mL H2/gVSJSC) (mL H2/LFM) 

Control 0.00 0.00 

2.5 68.24 ± 5.32 168.95 ± 6.32 

5.0 38.19 ± 2.41 193.00±12.33 

10.0 23.53 ± 0.32 238.19±6.18 

FM – Fermentation Medium  

 

4. CONCLUSIONS 

The strain of the bacteria E. aerogenes used in this study proved to be efficient to 

convert Jatropha curcas seed cake into hydrogen through a dark fermentation process 

(bioH2). 

The highest hydrogen production yield (68.2 mL H2/gVSJsc) was obtained with a 

concentration of untreated JSC of 2.5 gVS/Lfermentation medium after 6 h of fermentation 

(equilibrium time). This is an advantage in terms of reducing energy expenditure.  

Furthermore, the worst results were recorded when the substrate has previously 

submitted to 121C for 30 minutes, indicating the presence of toxic compounds with 

thermal treatment. The bioH2 production yields were negatively influenced by the 

increase in substrate (JSC powdered) concentrations from 2.5 to 10 gVS/Lfermentation 

medium. This behavior may be associated with inhibition factors caused by an increase in 

the partial pressure at the headspace of the bioreactor, since an increase in the volume 

of H2 produced was observed. 
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The process developed in this work, in mesophilic regime, led to higher yields of bioH2 

production than those obtained by Kumar and Lin (2013) in thermophilic conditions 

(55°C), proving that the pure culture of bacteria (facultative anaerobic) used was 

effective for biologically converting JSC into H2. This is advantageous both from the 

economic and environmental point of view, because it not only uses the waste as a 

carbon source but it also produces a clean energy (H2) through a biological process that 

occurs at room temperature and atmospheric pressure conditions.  
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5. Conclusões e perspectivas para trabalho futuro 

 

O objectivo global deste trabalho foi avaliar a capacidade de uma estirpe da bactéria 

Enterobacter aerogenes para converter bagaço de Jatropha curcas (resíduo agro-

industrial) em bioH2, por um processo fermentativo anaeróbio mesofílico (30C). Dada 

a complexidade da estrutura química desse resíduo industrial, os estudos 

desenvolvidos incidiram sobre parâmetros com influência no valor dos rendimentos do 

processo. Nomeadamente, o efeito da aplicação de um pré-tratamento térmico e do 

aumento da concentração inicial de bagaço de J. Curcas, como substrato.  

 

De uma forma geral, a estirpe utilizada neste trabalho mostrou ser eficiente na 

conversão do substrato, submetido ou não a pré-tratamento térmico sob pressão, em 

autoclave. Contudo, os melhores rendimentos do processo foram obtidos quando se 

utilizou o bagaço de J. curcas (2,5 gSV/Lmeio de fermentação) sem pré-tratamento (68,2 

mLH2/gSVSubstrato), verificando-se que quanto maior o tempo de exposição a 121C 

menores foram as produções em bioH2 (cerca de 12%) o que, no que se refere aos 

gastos energéticos envolvidos é uma vantagem pois favorece a omissão de um passo 

no sistema global (Tabela 1 do artigo). 

Assim, um dos aspectos a salientar neste estudo é a capacidade que a estirpe 

produtora de H2 demonstrou para fermentar um substrato complexo, sem que a 

presença de outros compostos inviabilizasse o processo. Este facto constitui uma 

grande vantagem do ponto de vista ambiental e económico dado que, não só 

possibilita a utilização de resíduos industriais como fonte de carbono através de um 

processo biológico que ocorre em condições de temperaturas próximas da ambiente e 

à pressão atmosférica, como conduz à produção de uma fonte energética limpa (H2).  

Numa tentativa de interpretação dos resultados obtidos, pode referir-se que embora o 

objectivo do pré-tratamento térmico tivesse sido a solubilização de compostos 

metabolizáveis pelas bactérias, ocorreu a libertação de substâncias tóxicas para o 

meio de fermentação, que inibiram a produção de bioH2.  

Quanto ao efeito do aumento da concentração inicial de substrato de 2,5 para 10 

gSVsubstrato/Lmeio de fermentação, verificou-se que esse conduziu a valores superiores de 

volume de bioH2 produzido (de 4,2 para 6,2 mL) (Fig. 1a do artigo) e de rendimento do 

processo, em termos do volume do meio de fermentação (de 168,95 para 238,19 mL 

H2/Lfermentation medium) (Table 3 do artigo). No entanto, observou-se uma diminuição 

significativa do rendimento específico de produção de biohidrogénio (cerca de 66%). 
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Apesar disso, um aspecto positivo a salientar, foi o ligeiro aumento da taxa de 

produção de bioH2 que se registou (de 0,7 para 1,0 mL/h) (Fig. 1b do artigo).  

Uma hipótese a considerar, com base na literatura, é o aumento da pressão parcial do 

H2 na headspace do bioreactor, com o aumento da concentração do substrato, o que 

também pode causar efeitos inibitórios sobre o desempenho da enzima hidrogenase e 

consequentemente sobre o rendimento do processo (Das, 2009; Marques et al., 2009; 

Neves, 2009). 

Numa tentativa de identificar os compostos que no bagaço de J. curcas poderiam ser 

utilizados como fonte de carbono (substrato) no processo fermentativo, determinou-se 

a composição do meio de fermentação, em termos do seu teor em açúcares, ácidos 

orgânicos e glicerol, após tratamento térmico, em autoclave, (durante 15 e 30 min), na 

presença e na ausência do substrato. Observou-se que as gamas de concentração 

são bastante semelhantes, para todos os componentes, na ausência e na presença do 

bagaço de J. curcas (tabela 2 do artigo).  

Dada a semelhança da composição do meio de fermentação, observada para as 

diferentes condições estudadas neste trabalho, o que pode ser sugerido do 

cruzamento com os resultados alcançados, é a possibilidade de existência de outros 

compostos metabolizáveis, não identificados pelos métodos analítico utilizados, os 

quais contribuíram para a produção de bioH2. Para esta conclusão foi fundamental a 

ausência de produção de H2 nos ensaios realizados sem adição de substrato 

(controlo). 

Do ponto de vista prático, segundo o Agricultural Outlook 2011-2020, as projecções 

para 2020 apontam que a produção de biodiesel a partir de óleo de Jatropha curcas irá 

aumentar para 7% da produção global de biodiesel. Consequentemente, a produção 

do bagaço residual (resíduo estudado neste trabalho) irá também aumentar. Dada esta 

previsão e os resultados apresentados neste trabalho, considera-se que a hipótese de 

uma futura aplicação deste processo a sistemas reais seria interessante. Nesse 

sentido, será de importância crucial a realização de estudos posteriores, para os quais 

se apontam as seguintes propostas: 

- Avaliação económica do processo de dark fermentation, com vista ao 

aumento de escala e à sua aplicação a nível industrial; 

- Produção de biohidrogénio por dark fermentation com recurso a outras 

espécies de bactérias específicas na metabolização de materiais 
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lenhocelulósicos e também por espécies geneticamente modificadas, em 

regime de culturas puras ou através de um regime de culturas mistas; 

- Integração ou utilização da fase gasosa produzida em processos industriais 

de hidrogenação e/ou queima da fase gasosa em turbinas para a produção 

de energia eléctrica; 

- Aplicação de outros processos de pré-tratamento ao bagaço de Jatropha 

curcas, nomeadamente hidrólise básica ou ácida, com vista a aumentar o 

conteúdo em compostos metabolizáveis; 

- Avaliação da possível aplicação deste processo em regime contínuo; 

- Aplicação de um sistema de recolha da fase gasosa contínuo durante o 

processo de produção de bioidrogénio. 

- Avaliação da utilização de um processo de co-digestão utilizando, por 

exemplo, resíduos da produção de biodiesel contendo glicerol (principal 

subproduto do processo) e bagaço de Jatropha curcas. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Rectas de calibração para cálculo dos teores em H2 (a) e CO2 (b) por 

cromatografia gasosa 

 

b) 

y = 10,21x + 2,9587 
R² = 0,9955 
 

y = 283,91x + 101,54 

R² = 0,9924 

 


