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1 - Introdução

Em razão das consequências ambientais negativas 

relacionadas à queima de combustíveis fósseis e as

preocupações sobre o abastecimento de petróleo, têm se

estimulado a procura por combustíveis renováveis, também 

conhecidos como biocombustíveis. 

Dentre os biocombustíveis, tem-se o biodiesel, que 

é produzido a partir de óleos e gorduras, vegetais ou 

animais. Paralelo à produção deste biocombustível, é 

obtido, como coproduto, grande quantidade de glicerina 

bruta (Peres et al., 2009).

A glicerina bruta pode ser utilizada por uma gama 

de microrganismos como fonte de carbono, para síntese de 

diversos metabólitos como etanol, 1,3 propanodiol e ácidos 

orgânicos, como o ácido acético, ácido lático e ácido 

cítrico. O ácido láctico tem uma gama de aplicações em 

diversos setores, como nas indústrias alimentícias, 

cosméticas e farmacêuticas, e também na agricultura 

(Chatzifragkou et al.,2011, Wojtuski et al., 2015).  

 Questões econômicas e ambientais motivam a 

realização desta pesquisa, que tem como objetivo avaliar a 

síntese de compostos químicos, a partir de glicerina bruta 

de soja, por linhagens de bactérias nativas do Brasil. Assim, 

visa-se agregar valor à glicerina bruta de soja. 

2 - Material e Métodos

2.1 - Isolamento de bactérias capazes de crescer utilizando 

glicerina padrão comercial e bruta de soja, como fonte de 

carbono.

 As bactérias utilizadas neste estudo foram isoladas 

a partir de uma seleção de microrganismos com capacidade 

para metabolizar glicerina padrão comercial e glicerina 

bruta de soja. Para o experimento de isolamento derramou-

se 50 mL de amostras de glicerina padrão e da bruta de soja 

(52% m/v de pureza), separadamente, em solo pertencente a 

duas partes distintas da Fazenda Sucupira-Embrapa, 

Brasília- DF, sendo elas: Plantação de Amaranthus ssp.

(Caruru) (S: 15º 54’46.3” W: 048º 02’2.1”) e Barragem (S: 

15º 55’ 03.8” W: 048º 01’ 19.7”). Em cada localidade, o 

ponto de derrame de cada glicerina estava a cerca de 1 m de 

distância.

 Amostras de solo foram coletadas após dois meses 

do derrame, recebendo as seguintes nomenclaturas: 

glicerina padrão barragem (pb), glicerina padrão plantação 

(pp), glicerina bruta plantação (bp) e glicerina bruta 

barragem (bb).

 Para realizar o isolamento, utilizou-se o meio de 

cultivo TSB (Tryptic soy broth), contendo glicerina bruta 

como única fonte de carbono. Pesou-se 50 g de cada 

amostra de solo e diluiu-se cada uma delas em 50 mL de 

tampão PBS. Os frascos foram incubados por 1 h a 30ºC e 

200 rpm, em shaker de bancada. Terminado o tempo de 

incubação, os frascos foram levados à capela de fluxo 

laminar e novas diluições seriadas em tampão PBS foram 

realizadas. Um mililitro de cada diluição foi inoculado e

espalhado com alça de Drigalski, em placas de petri 

contendo meio de cultivo TSA. 

As culturas puras crescidas em placas de petri contendo 

meio TSA, entre 24 e 48 horas, foram devidamente 

armazenadas por método de criopreservação, sendo as

demais isoladas até obtenção de culturas puras. As bactérias 

foram, posteriormente, utilizadas em experimentos de 

bioconversão de glicerina bruta em químicos de interesse 

comercial. 

2.2 - Avaliação da capacidade das bactérias de sintetizar 

biocompostos utilizando glicerina bruta de soja, como fonte de 

carbono.  

 Para o pré-inóculo, em microplaca de 1,1 mL, 10 

µL de cada linhagem, mantida por criopreservação, foram 

inoculados em 800 µL de meio de cultivo (M9, contendo 40

g/L de glicerina bruta de soja, pH 7). As microplacas foram 

incubadas em shaker a 28ºC, 200 rpm, por 24 h.

 Para o processo de bioconversão após o 

crescimento do pré-inóculo, 10 µL foram inoculados 

novamente em microplacas, nas mesmas condições descritas 

acima. Os experimentos foram conduzidos em duplicata. 

Após 48 horas, as placas foram centrifugadas a

16.873 x g por 15 min e, os sobrenadantes separados para a 

quantificação do biocompostos. Os biocompostos ácido 

acético e ácido lático, bem como glicerina, foram 

quantificados por cromatografia líquida de alta eficiência 

(Agilent, 1260 infinity) equipado com coluna Aminex HPX- 

87H (Bio-Rad), fase móvel 0,005 mol/L H2SO4, fluxo de 

0,6 mL/ min e temperatura da coluna de 45 ºC.  

3 - Resultados e Discussão

 Foram isoladas 33 bactérias morfologicamente 

distintas capazes de crescer em solo contaminado com 
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glicerina padrão comercial e bruta de soja. Estas bactérias 

isoladas foram avaliadas como agentes de transformação da 

glicerina bruta de soja em ácidos orgânicos, onde 27

bactérias foram capazes de metabolizar o substrato em 

produtos de valor agregado (Figura 1).   

No solo correspondente à região de Barragem, 7 

bactérias foram isoladas de solo com derrame de glicerina 

padrão comercial e 7 bactérias a partir de glicerina bruta de 

soja. Já no solo da região da plantação, 2 bactérias foram 

isoladas da glicerina padrão comercial e 11 foram isoladas 

de glicerina bruta de soja.   

A Figura 1 apresenta a produção de ácidos lático e 

acético e a concentração residual de glicerina bruta de soja,

após 48 horas de cultivo.

Todas as linhagens consumiram mais de 75% da 

glicerina bruta de soja inicial. Do número total de bactérias 

isoladas, 20 linhagens foram capazes de produzir ácido 

lático e 21 produziram ácido acético (Figura 1), sendo que 

20 produziram ambos os ácidos. 

Figura 1: Produção de ácidos orgânicos por bioconversão 
utilizando linhagens isoladas de solo contaminado com 

glicerina padrão comercial ou bruta de soja. 

 As linhagens mais promissoras para produção de 

ácido lático consumiram mais de 85% do substrato inicial 

(5pp, 2pb, 4pb, 9pb, 10pb, 1bb, 4bb, 2bp, 3bp, 4bp, 9bp, 

10bp e 17-1bp) produzindo quantidades entre 2 e 4,7 g/L 

deste ácido. Murakani et al. estudando a bactéria 

Enterococcus faecalis, utilizando a mesma condição de 

processo de microaerobiose e 20 g/L de glicerina inicial  

obtiveram em 48 horas, a produção de 5,9 g/L de ácido 

lático, valor superior ao obtido no presente trabalho pela 

linhagem 3bp (4,7 g/L), que foi a mais promissora na 

produção do referido ácido.

 Hong et al. utilizando bactéria Escherichia coli  

ac-127 obtiveram uma produção de 6,0 g/L de ácido lático,

também em 48 horas de processo e sem controle de pH, 

porém em processo de batelada alimentada. 

 As bactérias isoladas no presente estudo foram 

capazes de sintetizar ácido acético em baixos níveis de 

concentração (Figura 1), sendo que a maior produção 

alcançou somente 0,33 g/L (linhagens 17-2bp, 11bp, 10bp). 

Hong et al. utilizando bactéria Escherichia coli ac-127

produziram 1,5 g/L de ácido acético.

O uso do processo de batelada alimentada por 

Hong et. al, que é um processo interessante nos casos em 

que a matéria-prima contém impurezas, como é o caso da 

glicerina bruta, pode justificar resultados mais promissores 

tanto de ácido lático como de acético, em relação aos 

obtidos no presente trabalho, no qual o processo utilizado 

foi o de batelada simples.   

4 – Conclusões

 Dentre as 27 bactérias capazes de metabolizar a 

glicerina bruta de soja, 20 foram capazes de bioconverter a 

glicerina bruta de soja em ácido lático e 21 bactérias foram 

capazes de bioconverter o substrato em ácido acético. Estes 

compostos químicos possuem valor agregado e têm  

mercado estruturado, mostrando a potencialidade dos

microrganismos em tornar a cadeia produtiva do biodiesel 

mais economicamente competitiva. As bactérias que 

apresentaram resultados mais promissores para produção de 

ácido lático serão avaliadas em novos experimentos visando 

à otimização do processo. 
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