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1 - Introdução

 Em 2013, a indústria do biodiesel foi responsável 
pela produção de mais de 350 mil toneladas de glicerol, 
maior subproduto desta indústria, sendo 40 mil destinadas 
ao mercado interno e a maior parte do excesso exportado 
para países como a China, que importou por volta de 230 
toneladas de glicerol em 20141.  

Um mercado expoente para aplicação do glicerol é 
a síntese de moléculas de valor agregado elevado. A partir 
da sua fermentação é possível obter produtos como ácido 
succínico, 1,3-propanodiol, etanol, hidrogênio, entre outros, 
sem geração de subprodutos tóxicos. Sua aplicação em 
processos biotecnológicos também é uma alternativa 
promissora para sua gestão eficaz, dispensando os 
processos de purificação2.  

Devido à presença de contaminantes renascentes 
da reação de transesterificação, o glicerol bruto pode ser 
inadequado para processos fermentativos por possuir 
concentrações elevadas de carbono e ser pobre em 
nutrientes, inviabilizando o seu consumo “in natura” por 

microrganismos. Sua codigestão com o esgoto sanitário é 
uma forma de contornar este problema, pois a mistura 
fornece uma quantidade equilibrada de nutrientes e melhora 
a capacidade tampão do sistema, reduzindo os custos com 
controle do processo e o uso de suplementos nutricionais3.

O 1,3-propanodiol (1,3-PD) é formado apenas 
quando glicerol é empregado como substrato em processos 
fermentativos e possui várias aplicações, como a fabricação 
de polímeros, cosméticos, alimentos, lubrificantes, 
solventes e anticoagulantes. O hidrogênio (H2) por sua vez é 
um de combustível limpo de elevado poder energético (122 
KJ/g)4. 

Alguns microrganismos capazes de gerar 
hidrogênio e 1,3-PD a partir da fermentação do glicerol são 
dos gêneros Clostridium sp., Bacillus sp., Enterobacter sp.,
Klebsiella sp. e outros.  Klebsiella sp. e Clostridium sp. 
podem converter glicerol principalmente a 1,3-PD, 
enquanto Enterobacter sp. produz principalmente 
hidrogênio e etanol5.  

Neste trabalho foi utilizado um consórcio de 
bactérias anaeróbias para avaliar o potencial de geração de 
H2 e 1,3-PD dentro de processos fermentativos utilizando 
glicerol bruto diluído em esgoto sanitário em reatores 
batelada. As condições operacionais empregadas 
objetivaram o desenvolvimento de um processo mais 
econômico, com o emprego de esgoto sanitário, culturas 
mistas que dispensam processo de esterilização e glicerol 
bruto.

2 - Material e Métodos

 O glicerol bruto foi cedido pela Usina Piloto de 
Produção de Biodiesel, instalada no Instituto de 
Biotecnologia do Centro Universitário de Araraquara 
(UNIARA) na cidade de Araraquara – SP.  Foi obtido a 
partir da reação de transesterificação de óleo de cozinha 
reciclado com metanol 25% (v/v) e metilato de sódio, que 
reagiram a 60o C por 15 min sob agitação hidráulica.  

As amostras de esgoto foram cedidas pelo 
Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE) da 
cidade de Araraquara – SP e foram filtradas e mantidas a -
20°C até sua utilização. 

 Para a obtenção do consórcio, a fonte do inóculo 
(lodo granular de reator UASB) foi submetida à pré-
tratamento térmico (100°C por 15 minutos). Para a 
montagem dos reatores foi utilizado glicerol bruto nas 
concentrações (g DQO L-1): 20, 160, 240 e 320 diluído em 
200 mL de esgoto sanitário. Para a quantificação do H2 foi 
montado um sistema de medição volumétrica considerando 
a equação dos gases ideais6.

A quantificação do 1,3-propanodiol foi feita por 
cromatografia líquida empregando um cromatógrafo 
Shimadzu de alto desempenho, serie Prominence, com 
detector de índice de refração. A coluna utilizada foi a 
Rezex ROA (300 x 7,8 mm) da Phenomenex, eluída com 
H2SO4 0,005N como fase móvel, fluxo de 0,6 mL/min, 
volume de injeção de 5 µL e temperatura de 65°C. 
 Foram realizadas contagens de bactérias 
anaeróbias do consórcio obtido7 em Unidades Formadoras 
de Colônias (UFC) por plaqueamento nos meios seletivos:
Neomicina Nagler (NN) para a enumeração de Clostridium

sp., Desoxicolato Sulfeto de Hidrogênio Lactose (DHL) 
para Enterobacter sp. e Ágar Lactobacilli Selectiva (LBS) 
para Lactobacillus sp.

3 - Resultados e Discussão

 Produções mais elevadas de 1,3-PD estiveram 
associadas a maior carga orgânica aplicada nos reatores 
(Fig. 1). Alguns autores já descreveram essa tendência, 
apontando que o aumento da concentração glicerol favorece 
a produção de 1,3-propanodiol, pois sua formação estaria 
associada à geração adicional de NADH2, como resultado 
da clivagem do ácido pirúvico em piruvato, numa reação 
mediada pela enzima desidrogenase de piruvato, que em 
condições anaeróbicas é ativa somente quando o glicerol 
está em excesso8. 
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Figura 1. Concentração de 1,3-PD nos reatores após 100 
horas de operação. 

Em contrapartida, as maiores gerações de H2 foram 
verificadas para concentrações mais reduzidas de glicerol 
bruto, sendo o maior rendimento observado no reator de 
menor concentração de glicerol e o menor rendimento para 
o reator com maior concentração (Tab. 1).
  

Tabela 1. Produção acumulada e rendimento de H2 para as 
concentrações aplicadas. 

Reator
(g DQO L-1)

Produção
(mmol L-1 H2)

Rendimento
(mol H2/ mol 

DQO
consumida)

20 20,90 3,24
160 8,48 1,10
240 15,25 0,87
320 0,80 0,04

 Alguns autores utilizaram diferentes concentrações 
de glicerol bruto e glicerina para avaliarem a geração de H2

e também observaram que os rendimentos de H2 diminuíam 
com o aumento das concentrações de ambos os substratos. 
No entanto, com o uso do glicerol bruto as taxas de 
produção de H2 tendem a ser muito menores quando 
comparadas às mesmas concentrações de glicerina. Isto se 
deve principalmente à presença de contaminantes contidos 
no glicerol, como sabões e metanol, representando uma 
fonte de interferentes e inibidores da atividade biológica, 
responsáveis pela diminuição no consumo do substrato9.
 Os resultados do plaqueamento mostraram a maior 
predominância do gênero Clostridium sp. no inóculo, que 
apresentou contagem de 7,69 x 105 UFC/mL, enquanto  
nenhuma colônia de Enterobacter sp. foi observada nas 
diluições testadas (Fig. 2). O predomínio do gênero 
Clostridium sp. foi um indicativo da eficiência no pré-
tratamento térmico aplicado, pois ele visa principalmente a 
seleção de microrganismo produtores de endósporos.  

Quanto às bactérias do gênero Lactobacillus sp., 
foram observadas 2,25 x 105 UFC/mL. Esse gênero não é
conhecido como gerador de H2, no entanto, pode ter atuado 
na produção de 1,3-PD, uma vez que algumas espécies são 
reportadas como produtoras eficientes, como é o caso de 
Lactobacillus brevis, Lactobacillus diolivorans,
Lactobacillus panis, entre outras10. Além disso, algumas 
bactérias desse gênero são produtoras de bacteriocinas 
capazes de inibir a ação de Clostridium sp., retardando a 
germinação de seus endósporos e acarretando a diminuição 
dos rendimentos nas gerações de H2

11.

Figura 2. Contagens de colônias por plaquemento após 36
horas de incubação: 1) Enterobacter sp.  - meio 
Desoxicolato Sulfeto de Hidrogênio Lactose (DHL); 2) 
Clostridium sp. - meio Neomicina Nagler (NN) e 3) 
Lactobacillus sp. - Ágar Lactobacilli Selectiva (LBS). 

4 – Conclusões

Os resultados demonstraram que é possível utilizar 
o glicerol na forma bruta sem a realização de pré-
tratamentos para geração de H2 e 1,3-PD em processos 
biológicos. 

Concentrações mais elevadas de glicerol 
favoreceram a geração de 1,3-PD. Contrariamente, 
gerações de H2 mais elevadas foram observadas para 
concentrações mais reduzidas de glicerol bruto, 
evidenciando rotas metabólicas distintas em função das 
concentrações de glicerol bruto aplicadas.  
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