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Resumo da Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química/UFRJ como
parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de Mestre em Ciências.
BIODEGRADAÇÃO DE RESÍDUO PROVENIENTE DA INDÚSTRIA DO
BIODIESEL POR Pichia guilliermondii MPO2
Jamille Ribeiro Coelho de Lima
Agosto, 2009

Orientadores: Profa. Francisca Pessoa de França, D.Sc.
Profa. Selma Gomes Ferreira Leite, D.sc.
A busca por combustíveis alternativos foi motivada pelas previsões de reservas de
petróleo no mundo, bem como seu alto valor comercial. Como resultado deste
prognóstico, diversas pesquisas desenvolveram novos combustíveis, comercialmente
atrativos, entre eles, o biodiesel. Compostos não derivados de petróleo devem ser
considerados como alternativas em potencial quando exibem algumas características,
tais como, competitividade, compatibilidade com motores e serem ambientalmente
corretos. A partir de matérias-primas simples como óleos comestíveis e nãocomestíveis, o biodiesel é produzido através do processo de transesterificação, gerando
glicerol como principal resíduo de valor agregado. Dada sua natureza biodegradável, o
glicerol pode ser assimilado por diversos microrganismos, sendo a Pichia guilliermondii
uma levedura capaz de usar o glicerol proveniente da indústria do biodiesel como
substrato no seumetabolismo. Foi realizado um estudo de biodegradação do glicerol a
partir de um planejamento experimental 33. Foram confeccionados sistemas contendo
meio mineral M1, contendo glicerol como única fonte de carbono e energia nas
concentrações de 20, 40 e 60 g/L, pH 5, 6 e 7 e incubação sob agitação à 25, 30 e 45°C
durante 7 dias. A melhor condição de biodegradação de glicerol, 84,4% se deu
utilizando 20 g/L do substrato e pH 7 à 30°C. Um estudo de biodegradação do glicerol
bruto foi conduzido sob a melhor condição estabelecida no planejamento experimental,
obtendo-se uma utilização de 80,0% de glicerol bruto pela Pichia guilliermondii, com
aumento de 98,5% de biomassa. O rendimento (Yx/s) do bioprocesso foi de 1,2 g de
células. g de substrato-1, sendo a velocidade de consumo do glicerol e o coeficiente de
consumo de glicerol no bioprocesso, 0,05 gL-1h-1 e 0,01 mol.g-1, respectivamente. Os
resultados observados indicaram a possível aplicação da levedura no aproveitamento
biotecnológico de resíduos da indústria do biodiesel.
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The search of alternatives fuels was encouraged by the prediction of shortage of fossil
fuel as well as its high costs. As result of such prognosis, several researches developed
new attracted potential candidates which include biodiesel. Non petroleum derivates
must be considered as a potential attracted alternative fuels when regard some
characteristics such as, competitiveness, compatibility with motor vehicles and be
environmental friendly. Biodiesel is produced by a chemical process called
transesterification by using simple feedstock, such as, eatable oils and non-eatable oils.
The process generates crude glycerol as a valuable by-product. Due to crude glycerol
biodegradability, it may serve in several biotechnological issues. Pichia guilliermondii
is relevant biotechnologically potential yeast able to metabolize glycerol. A
biodegradation study was conduced by using a factorial design 33 with systems
contained Mineral M1 broth added with glycerol as sole of carbon and energy at
concentrations of 20.0; 40.0 and 60.0 g/L, pH 5, 6 and 7 and incubation on rotary shaker
at 25, 30 and 45°C within 7 days. Major glycerol biodegradation rate, 84.4% was
archived at 30°C, pH 7 and 20.0 g/L of substrate. The following test used the same
preliminary best condition and crude glycerol as carbon source. Pichia guilliermondii
degraded 80.0% of crude glycerol. Biomass increased 98%. Yield (YX/S) of 1.2 g cel-1. g
substrate-1 was obtained. Crude glycerol biodegradation rate and crude glycerol
consumption coefficient were 0.05 g.L-1.h-1 and 0.01 mol.g-1, respectively. Results
observed in the experiments showed the possible use of the yeast Pichia guilliermondii
in biotechnological enhancement of biodiesel industry residues.
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I- Introdução
A maior parte de toda energia consumida do mundo provém do petróleo, do carvão e
do gás natural, e a menor parcela compreende outras fontes, como por exemplo, nuclear, entre
outras. Sabe-se que os combustíveis fósseis são fontes que apresentam previsão de
esgotamento, fazendo necessária à busca por novos combustíveis alternativos e
principalmente renováveis, conhecidos como biocombustíveis (FERRARI, 2005; CANDEIA,
2008). O termo biocombustível se refere aos combustíveis líquidos ou gasosos produzidos
predominantemente a partir de uma biomassa que pode ser de origem vegetal ou de outros
organismos como algas, animais e leveduras (DERMIBAS, 2003; BILICH et al. 2006).
Os biocombustíveis se apresentam como fontes renováveis que irão suplementar ou
substituir os atuais combustíveis, tendo em vista, o declínio das reservas de combustíveis
fósseis, principalmente porque os biocombustíveis são ambientalmente corretos, isto é,
participam do ciclo do carbono. Outra importante vantagem está no seu potencial econômico,
uma vez que se tornará mais competitivo em relação ao preço do barril de petróleo em um
futuro não muito distante (CÁRDENAS et al., 2006).
É importante salientar outros benefícios dos biocombustíveis, tais como,
sustentabilidade, desenvolvimento regional e social, diminuição da emissão dos gases de
efeito estufa e desenvolvimento da agricultura (REIJNDERS, 2006).
A primeira crise do petróleo no início dos anos setenta promoveu a busca por
combustíveis alternativos, que no Brasil resultou no desenvolvimento da tecnologia de
produção de etanol de aplicação automotiva, programa denominado de PROÁLCOOL. Este
programa recebeu grandes críticas baseadas nos perigos ambientais que representam as
grandes monoculturas e pela competição alimentícia.
1
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Deve-se considerar que veículos como caminhões, ainda utilizavam o diesel como
combustível. Desta forma uma das alternativas colocadas em questão foi à utilização do óleo
vegetal ao invés do óleo diesel, uma vez que tais óleos são biodegradáveis, livre de enxofre e
aromático, além de ter um poder calorífico bastante elevado. (KIM, 2004, ANTONI et al.,
2007, DEMIRBAS, 2009).
O Biodiesel é produzido a partir de fontes biologicamente renováveis como óleos
vegetais e gorduras animais. Para ser considerado um combustível alternativo, precisa ser
tecnicamente competitivo, de fácil acesso e compatível com as necessidades de proteção
ambiental. A legislação brasileira define o biodiesel como sendo um “biocombustível
derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por
compressão ou, conforme regulamento para geração de outro tipo de energia, que possa
substituir parcial ou totalmente combustível de origem fóssil” (BRASIL, 2005).
O biodiesel é misturado ao petrodiesel comumente entre 2 e 20% (B2 a B20), no
entanto, futuramente poderá ser aplicada na forma B100, comparável à performance de
combustíveis 100% derivados de petróleo (DeMELLO, 2007).
No Brasil, o biodiesel começou a participar da matriz energética em 2005 fixado pela
lei n º 11097/2005 (BRASIL, 2005) em 2% a ser misturado ao petrodiesel até 2008 e 5% até
2013. A adição de biodiesel nessa proporção trará uma economia de divisas da ordem de U$
152 milhões e a geração de 153.000 novos empregos (GUARIEIRO, 2008).
Quimicamente, o biodiesel é uma mistura de ésteres mono-alquílicos de ácidos graxos,
que pode ser produzido por três processos: pirólise, micro-emulsificação e transesterificação,
sendo a última, a mais aplicada. (MA e HANNA, 1999).
O processo de transesterificação pode ser enzimático e não enzimático. A
transesterificação enzimática utiliza microrganismos ou enzimas purificadas, o que torna

2
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elevado o custo do processo (FUKUDA, 2001; PINTO, 2005).A transesterificação não
enzimática consiste na reação de um triglicerídeo com um álcool de cadeia curta, na presença
de um catalisador ácido ou básico (GUARIEIRO, 2008; KIM, 2004; MARCHETTI, 2007).
Seja qual for o processo, o glicerol é formado como subproduto.

Triglicerídeo

álcool

Biodiesel

glicerol

Figura 1: Reação de transesterificação (CANDEIA et al., 2008.)

O glicerol corresponde, em aproximadamente 10% do valor total de biodiesel
produzido. Dependendo do ponto de vista, a grande quantidade de glicerol formada pode ser
benéfica ou causar um grande problema (ENGELHAUPT, 2007).
O glicerol é o nome comum do composto orgânico 1,2,3-propanotriol. A sua estrutura
química foi descrita por Carl W. Scheele em 1779. O glicerol também é conhecido por
glicerina, triidroxipropano, glicil-álcool, gliceril e 1,2,3-triidroxipropano. A molécula é
naturalmente encontrada em vegetais oleaginosos, como por exemplo, soja, mamona, babaçu,
girassol, algodão, coco, dendê, pinhão manso entre outros. Nos animais o glicerol é
encontrado em formas combinadas de glicerina com ácidos graxos.(BILICH et al., 2006).
Estima-se que com a produção de biodiesel, o volume de glicerol no ano de 2013 será
aproximadamente de 488 milhões de toneladas, sendo esta previsão não auspiciosa, já que são
poucos os planos futuros para o destino desse co-produto. No Brasil, atualmente o preço, Free
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on Board, do glicerol loiro varia de R$ 200 a 400/ ton, sendo o valor do glicerol puro,
correspondente a substância parcialmente tratada para remoção de impurezas, R$ 600 a
800/ton. Estima-se que na próxima década, sempre que se mantenha a tendência favorável
para o biodiesel, o preço do glicerol co-produzido poderia diminuir. (RIVALDI et al., 2008).
O glicerol possui diversas aplicações tais como, aditivos para as indústrias de
alimentos e químicas. Os tratamentos de purificação do glicerol incluem filtração, destilação a
vácuo, descoloração e troca de íons para a remoção principalmente de potássio e sódio
utilizados como catalisadores. No entanto, os custos são excessivamente elevados para
pequenos e médios produtores nacionais de biodiesel resultando em uma grande quantidade
de efluentes contendo glicerol descartado no ambiente e conseqüentemente causando
problemas e riscos ambientais (YONG et al. 2001, HOTZA e DINIZ, 2008).
O glicerol bruto, proveniente da indústria do biodiesel pode ser metabolizado por
diversos microrganismos em processos biotecnológicos para a formação de produtos com
maior valor agregado, isto é, biomassa e biomoléculas para aplicações em diversos segmentos
da indústria; sendo também testado no processo de biorremediação. (ITO et al., 2005,
CÁRDENAS et al. 2006).
Este trabalho disserta sobre um estudo conduzido, visando verificar a biodegradação do
glicerol por Pichia guilliermondii em diferentes valores de temperatura, pH e concentração do
substrato.

I.2- Justificativa

A implantação da nova lei federal, relacionada à aplicação dos recursos energéticos
obrigou, em 2008, o acréscimo de 2% de biodiesel no petrodiesel comum (B2), que terá seu
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percentual aumentado ao longo dos anos. Convém salientar que atualmente já está sendo
comercializado o B3. Com isso haverá o aumento da produção de biodiesel e
concomitantemente um aumento na oferta nacional de glicerol, já que cerca de 10 % do coproduto é formado.
A glicerina é normalmente usada na preparação de diversos produtos tais como
remédios, produtos de uso pessoal, indústrias de alimentos, tabaco, celofane, poliésteres,
explosivos, dentre outros, contudo o seu uso é condicionado ao seu grau de pureza, que deve
ser a cima de 95% de pureza. O glicerol bruto proveniente da indústria do biodiesel apresenta
cerca de 30% de impureza que apresenta variações de acordo com a origem da matéria-prima,
da escolha do catalisador e do álcool empregados na preparação do biodiesel, evidenciando
então a necessidade de purificá-lo, porém este processo tem custo elevado.
Logo se torna imprescindível encontrar uma rota de utilização do glicerol bruto, para
que este não seja descartado de forma incorreta como, por exemplo, sendo queimado ou
descartado no meio ambiente sem tratamento prévio.
Estudos com microrganismos vêm sendo realizados no intuito de aplicá-los em
bioprocessos utilizando glicerol residual com o objetivo de sintetizar compostos com valor
agregado ou ainda utilizá-los no tratamento de efluentes provenientes da fabricação do
biodiesel.

5
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II- Objetivos
Geral

Avaliar a biodegradação do glicerol pela linhagem de Pichia guilliermondii MPO2
com a finalidade de obter dados experimentais para o desenvolvimento de bioprocessos de
tratamento de efluente proveniente da produção do biodiesel.

Específico



Comparar o potencial biodegradador da linhagem de Pichia guilliermondii MPO2 com
uma cultura mista



Estudar a degradação do glicerol para análise (P.A.) sob diferentes valores de parâmetros,
tais como pH, temperatura e concentração do substrato, definindo a melhor condição do
bioprocesso através de tratamento estatístico.



Avaliar a degradação do glicerol proveniente da indústria do biodiesel aplicando-se a
melhor condição estabelecida pelo estudo da degradação do glicerol P.A.



Avaliar e quantificar a biomassa desenvolvida durante o processo.

6
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III-Revisão bibliográfica
III.1- Biodiesel
Os fatores econômicos aliados à necessidade mundial de desenvolver fontes de energia
não poluentes impulsionaram a pesquisa de novos combustíveis a partir de fontes renováveis.
Entretanto, para ser eficiente, um combustível alternativo deve apresentar certas
características, como por exemplo: ser competitivo, ser compatível aos motores existentes, ser
econômico e ambientalmente correto (MEHER et al., 2006).
O biodiesel é um combustível biodegradável obtido a partir de diferentes fontes
renováveis, tais como, gorduras animais, óleos vegetais, microrganismos e resíduos de
cozinha (PERES et al., 2009; CANAKCI, 2007).
A possibilidade do uso de óleos vegetais como combustível foi reconhecido desde os
primórdios dos motores a diesel. Rudolph Christian Karl Diesel, inventor do motor a
combustão interna que leva seu nome, registrou a patente de um motor desenvolvido para
trabalhar com óleo de amendoim e é curioso que este autor, escreveu no prefácio do livro
Termodinâmica de 1911, os seguintes dizeres: “O motor a diesel pode ser alimentado com
óleos vegetais e poderá ajudar consideravelmente o desenvolvimento da agricultura nos países
aonde ele vier a ser usado. Isso parece um sonho do futuro, mas eu posso predizer com inteira
convicção que esse modo de emprego do motor diesel pode, em dado tempo, adquirir uma
grande importância” (DEMIRBAS, 2003). Sendo fácil perceber o quanto este pesquisador
esteve a frente do seu tempo.

7
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Por muito tempo, os motores a diesel funcionaram por injeção indireta, à base de
petróleo filtrado, óleos vegetais ou de peixe. O óleo diesel surgiu apenas na década de 1950
com o advento da injeção direta, sem a pré-câmara, devido ao baixo consumo de combustível,
entretanto, os motores a injeção não foram obrigados a funcionar com óleo diesel, mas
podiam e ainda podem funcionar com qualquer tipo de óleo, tanto de origem vegetal ou
quanto de origem animal desde que seja regulada a pressão no sistema de injeção. (BALAT et
al., 2008)
A produção de biodiesel pode ser realizada por 3 processos: emulsificação, pirólise, e
transesterificação, tradicionalmente o mais utilizado. A transesterificação pode ser aplicada
em processo industriais de pequena e grande escala.

Alguns compostos oriundos de

aplicações em pequena escala são usados como intermediários na indústria farmacêutica e
como aditivos para a indústria alimentícia. Os principais produtos da aplicação em grande
escala são alguns polímeros e o biodiesel (DOSSIN et al., 2006; BAJPAI E TYAGI, 2006;
HAN, 2009).
A transesterificação de ácidos graxos livres ou a transesterificação de triglicerídeos
são as principais etapas da produção do biodiesel do ponto de vista quantitativo e qualitativo,
dado que o processo de transesterificação tem como propósito, a redução da viscosidade do
óleo, uma vez que óleos vegetais, por exemplo, possuem uma viscosidade cerca de 10 a 20
vezes superior ao diesel convencional, o que causaria sérios problemas ao motor, problemas
estes não observados em presença de biodiesel, mesmo quando na forma B100.
Independente da matéria-prima e das condições aplicadas na reação de
transesterificação, isto é, natureza do óleo ou da gordura e escolha do álcool de cadeia curta e
do catalisador, uma planta industrial para a produção do biodiesel apresenta um fluxograma
de processo apresentado na Figura 2.
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Resíduo
glicérico

Glicerina
destilada

BIODIESEL

Figura 2: Fluxograma de produção de biodiesel (PARENTE, 2003).

De forma geral, a primeira etapa do processo diz respeito à recepção da matéria-prima
e das operações de análises e armazenamento temporário, seguido da operação, onde se dosa
o volume de material a ser admitido no equipamento, juntamente com o álcool em excesso e
do catalisador.
A reação de transesterificação ocorre em reatores contínuos que funcionam a
temperaturas entre 60 e 250°C e sob pressão de 0,1 a 10 MPa o que permite garantir uma
razão de álcool para éster produzido de 5:15. A reação de transesterificação propriamente dita
9
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é a reação entre o ácido graxo ou um triglicerídeo com alcoóis de cadeia curta, geralmente
metanol ou etanol, em presença de um catalisador que pode ser alcalino, ácido ou enzimático,
utilizado preferencialmente nesta ordem (ELLIS et al., 2008).
Os catalisadores alcalinos, como hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio são os
mais utilizados. As principais vantagens deste tipo de catalisadores são justificadas pela alta
reatividade destes compostos, bem como a pressão requerida no equipamento ser menor
quando comparados a catalisadores de outras naturezas. Catalisadores ácidos, como o ácido
sulfúrico, ácido sulfônico e ácido fosfórico provocam corrosão nos equipamentos, o que levou
a aplicação de materiais alternativos, isto é, catalisadores sólidos sulfonados, que objetivam
minimizar o problema da corrosão, assim como facilitar o processo de separação do
catalisador da mistura. Por outro lado, os catalisadores enzimáticos tornam os custos do
processo muito altos e são pouco utilizados na indústria, sendo mais aplicados em plantas
piloto com fins de pesquisa (CHEN, JU e MOU, 2007).
A reação de transesterificação ocorre em três etapas distintas: na primeira, as
moléculas dos triglicerídeos são atacadas por ânions do álcool, formando compostos
comumente conhecidos como FAME, sigla inglesa para ésteres metilados de ácidos graxos,
bem como moléculas de diglicerídeos. Na segunda fase da transesterificação ocorre ataque do
ânion nas moléculas de diglicerídeos produzindo FAME e monoglicerídeos. Na terceira e
última etapa do processo, as moléculas de monoglicerídeos são atacadas pelo ânion
proveniente do álcool e novamente forma-se FAME e glicerol, co-produto de grande valor
agregado. Posteriormente ocorre a separação das fases leve e pesada por decantação, já que a
mistura entre o glicerol e o biodiesel é heterogênea e as fases são imiscíveis.
Na etapa final do processo de transesterificação de ácidos graxos ou de glicerídeos são
necessárias reações de neutralização do catalisador e posterior separação da mistura, bem

10

Lima, J. R. C. de

como da separação do álcool que está presente em excesso no sistema e do glicerol que foi
formado. A etapa de separação do catalisador e do álcool ocorre em colunas de destilação
acopladas aos reatores. Do ponto de vista ambiental, o volume de solvente aplicado e do gasto
de energia demandado, representam um dos pontos críticos durante a produção de biodiesel.
Os principais resíduos presentes no biodiesel na forma de produto final são: água,
álcool, traços de ácidos graxos livres e do catalisador. O conteúdo de ácido graxo livre deve
ser inferior a 0,5% (m/v), caso contrário poderão ocorrer reações de saponificação, que
prejudicam seriamente a qualidade do produto. Estes mesmos resíduos também são
encontrados no glicerol que dependendo da sua utilização poderá ou não ser purificado
através de processos que incluem destilação, evaporação, ajuste de pH , dentre outros.
No Brasil o etanol é mais utilizado devido a sua abundância, o biodiesel se caracteriza
como um combustível de alta qualidade que pode substituir o óleo diesel fóssil sem a
necessidade da modificação do motor. Neste processo ocorre a produção concomitante de um
volume de glicerol correspondente a 10% do volume total de biodiesel (MIGUEL et al., 2001,
GOFF et al., 2004, JEONG et al., 2004, MARCHETTI et al., 2007).
A produção de glicerol foi descrita pelo professor alemão Rochieder, a partir de uma
reação de óleo de mamona com etanol. Durante os anos seguintes, pesquisas com outros óleos
vegetais, foram conduzidas, porém apenas nos anos 60 é que o produto obtido através da
reação de transesterificação, de ésteres de ácidos graxos, passou a ser utilizado como
combustível. (BOZBAS, 2008).
A validação dos benefícios da produção de biodiesel depende de vários fatores, como,
por exemplo, escolha da matéria-prima, do catalisador e do álcool, logística de
armazenamento e distribuição e das escolhas das tecnologias de produção, levando em
consideração todos os resíduos que são gerados durante o processo (RANGANATHAN et al.,
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2008)
O Quadro 1 apresenta diferentes matérias-primas que podem ser usadas para a
produção mundial de biodiesel.

Gorduras

Soja (Glycinia max)
Girassol (Helianthus annus)
Dendê (Elaeis guinensis)
Canola (Brassica campestris)
Oliva (Olea europea)
Milho (Zea maiz)
Caranja (P. pinnata)
Polanga (C. inophyllum)
Amendoim (Arachis hypogaea)
Muhua (M. indica)
Algodão (Gossypium sp)
Pinhão manso (Jatropha ancas)
Coco (Cocos nucifera)
Abacate (Persia arabica)
Mamona (Ricinus cumminis)
Babaçu (Orbignya phalerata)
Resíduo de cozinha
Animais domésticos

Outros

Algas

Óleos

Fontes: DERMIBAS (2009); SHARMA et al. (2008); PINTO et al. (2005) e FUKUDA et al. (2001)

Quadro 1 – Algumas matérias-primas usadas para a produção de biodiesel.
No Brasil, o biodiesel é produzido principalmente, a partir de óleos vegetais, como o
de soja. Dada os diferentes tipos de solos e climas, o cultivo de inúmeras espécies é
diversificado com finalidade de serem aproveitados para produção de biodiesel, destacandose: dendê, girassol, mamona, pinhão-manso, sendo a escolha da matéria-prima baseada no

12

Lima, J. R. C. de

cultivo tradicional da região. Na Figura 3 estão assinaladas as regiões brasileiras passíveis de
cultivos de oleaginosas.

Figura 3 – Potencialidade brasileira para produção de oleaginosas (SEBRAE, 2008)

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o óleo de soja é a matéria-prima mais usada. Nas
regiões Norte e no Nordeste o óleo de mamona, é o mais aplicado, apesar de serem usados
também os óleos de babaçu, dendê e algodão. A oleaginosa de melhor resultado é o
dendezeiro, que permite um alto rendimento na extração de óleo por hectare, embora a planta
demore muito para atingir sua produtividade máxima, ao contrário das outras oleaginosas, que
têm cultura rotativa anual. A soja se caracteriza como um vegetal com a menor quantidade de
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grãos por produção de óleo e é a preferência dos produtores por resultar valorosos
subprodutos, como o farelo e as proteínas extraídas do óleo. Por outro lado, a plantação de
mamona, se torna atraente por conta dos baixos custos de manutenção, e por gerar emprego e
fomentar a agricultura familiar.(BILICH, 2006).
Candeia et al. (2008), estudaram a possibilidade da produção de biodiesel de soja a
partir de dois álcoois, o metanol e o etanol. Destacaram que o maior rendimento ocorreu com
a utilização do álcool metílico (98,1%) apesar do bom resultado obtido com o álcool etílico
(96%); outra vantagem se deu em relação ao tempo, a obtenção do biodiesel com metanol
levou metade do tempo necessário para a produção de biodiesel a partir de etanol.
Marchetti et al. (2007) realizaram uma revisão dos possíveis métodos de produção de
biodiesel, como a tradicional transesterificação de óleos ou gorduras com diferentes alcoóis,
metanol, butanol e etanol utilizando catálise alcalina (KOH, NaOH), catálise ácida( H2SO4) e
transesterificação enzimática como catalisadores. Garantiram então que os mais econômicos
foram os processos de catálise ácida e alcalina, mesmo sendo todos os outros procedimentos
viáveis.
Ferrari et al. (2005), utilizando o processo de transesterificação com catálise alcalina,
verificaram que o teor de enxofre e carbono no biodiesel são inferiores aos presentes no óleo
diesel, o que representa uma diminuição nas emissões destes compostos na atmosfera.
Também observaram um aumento no número de cetano, o que geralmente resulta na redução
da emissão pela exaustão e conseqüentemente na diminuição do consumo de combustível,
além de e reduzir o barulho do motor.
Fukuda (2001), Du et al. (2003) e Ranganathan (2008), em suas pesquisas utilizaram
catalisador enzimático lipídico durante o processo de produção do biodiesel, observando que
deste modo ocorre uma diminuição na produção de glicerol em relação ao uso de catalisador
14
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alcalino, além de diminuir as etapas de processo do biodiesel (Figura 4) e viabilizar de forma
eficiente o reciclo do catalisador.

Fase
leve

Fase pesada

Figura 4: Processo de produção de biodiesel com catálise lipídica. (RANGANATHAN,
2008).

III.2- Mistura Biodiesel /Diesel

O biodiesel pode ser adicionado em qualquer proporção ao óleo diesel, sem
necessidade de alteração no motor a diesel. No estudo em motores ciclo diesel, Barbosa et al
(2008) verificaram que em maquinarias agrícolas, a potência com o uso da mistura dieselbiodiesel, ou 100% de biodiesel, se manteve um pouco inferior em relação ao normal e que a
eficiência do motor aumentou com o uso do biodiesel. Adicionalmente, por se tratar de um
combustível não-poluente à queima do diesel mineral, o biodiesel resulta numa redução da
emissão no ar de gases poluentes do efeito estufa, como o monóxido de carbono.
Segundo Demirbas (2009), a mistura de biodiesel e óleo diesel aumentam a
biodegradabilidade e a lubrificação, diminui a emissão de gases tóxicos, além de não requerer
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a modificação do motor, aumentando a sua vida útil. Na mistura de 5% de biodiesel e 95% de
óleo diesel , a queima de monóxido de carbono , o principal causador do efeito estufa, diminui
em 7%. Keski et al. (2007) determinaram os efeitos do biodiesel como aditivo ao óleo diesel
no consumo e nas emissões geradas durante a combustão. O biocombustível utilizado foi
proveniente do óleo de pinheiro, que é normalmente mais barato em 60% que de outros óleos.
Observaram que o emprego de níquel e manganês reduziu a viscosidade do biodiesel, assim
como as emissões de monóxido de carbono, a opacidade da fumaça e as emissões de NOx, em
64%, 30% e 24%.,respectivamente.
Lapinskiene et al (2006), conduziram um estudo de eco-toxicicidade do diesel e do
biodiesel em solo e notaram que o biodiesel não é tóxico em concentrações a cima de 12%
(p/p), e que o óleo diesel em concentrações a cima de 3% (p/p), se torna tóxico. A partir de
ensaios de biodegradação, puderam notar que o biodiesel é mais degradável, já que não possui
muitos aditivos utilizados contra degradação microbiana, como no óleo diesel. Na mesma
linha de estudo, DeMello (2007) também realizou testes preliminares de comportamento
ambiental e biodegradação do biodiesel e pode comprovar em seus resultados que a
degradação do biodiesel ocorre na mesma razão dos n- alcanos.
Leung et al.(2006) observaram que em temperatura de 40ºC, houve uma maior
degradação em torno de 40% em relação à baixa temperatura, 4ºC que apresentou somente
uma degradação de 10%, em um período de 52 dias. Por outro lado, Prince et al. (2008)
obtiveram metade de degradação do biodiesel, em menos de trinta dias de processo utilizando
20% de biocombustível na mistura com óleo diesel.
No Brasil, em dezembro de 2004, foi lançado oficialmente o Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), criando-se o marco regulatório da inclusão do biodiesel
na matriz energética brasileira de combustíveis líquidos. Seguiu-se a regulamentação do uso
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do biodiesel em janeiro de 2005 pela Lei n° 11.097, onde foi estabelecida que todo óleo diesel
comercializado no país deveria ter no mínimo, 2% de biodiesel e que, a partir de 2013, esse
percentual deverá subir para 5%. (SUAREZ e MENEGHETTI, 2007).
De acordo com o PNPB, o Brasil importa cerca de 10% dos 38,2 bilhões de litros de
óleo diesel comercializados anualmente. A introdução do biodiesel na matriz energética
brasileira, além de reduzir a dependência do petróleo, diminuirá, consideravelmente a
importação de óleo diesel, gerando benefícios para a balança comercial. A antecipação da data
para aumento na porcentagem de biodiesel em 5% demonstra que o PNPB superou as
expectativas no que concerne às instalações do setor produtivo, ensejando assim, muitos
acertos nas políticas públicas e concretizou a produção de biodiesel visto que esta
percentagem de acordo com a lei somente entraria no mercado dos combustíveis em 2013.
(IEA, 2009)
Com a introdução de biodiesel na matriz energética de vários países, haverá
futuramente uma demanda intensa de biodiesel devido às metas estabelecidas. Em
conseqüência serão gerados grandes volumes do co-produto da fabricação deste
biocombustível, o glicerol, que apresentará um problema ambiental, já que parte desse
material será descartado no meio ambiente sem tratamento prévio adequado (PACHECO,
2004).
Para o Brasil, atender a demanda interna obrigatória da mistura de 5% de biodiesel ao
diesel comum, deve ocorrer uma produção de 2,6 milhões de toneladas do biocombustível por
ano, gerando aproximadamente quase 300 mil toneladas de glicerol. Atualmente, o excedente
de glicerol vem sendo queimado em caldeiras ou despejado no ambiente sem tratamento
prévio. Porém soluções mais apropriadas vêm sendo estudadas tais como, processo de
purificação mais econômica, substrato para produção de biomassa para aplicação industrial e
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formas de utilização do glicerol como co-substrato em áreas impactadas (JOHNSON e
TACONI,2007).

III.3- Glicerol

O glicerol é um poliálcool descoberto em 1779, pelo químico sueco Carl W.Scheele.
Quimicamente, o composto é denominado 1,2,3, propanotriol. O terno glicerina se aplica aos
compostos comerciais purificados que contém normalmente quantidades iguais ou maiores a
95% de glicerol (ARRUDA et al, 2006).
O glicerol na sua forma pura apresenta-se como um líquido viscoso, incolor, inodoro e
higroscópico, com sabor doce, solúvel em água e álcool, insolúvel em éter e em clorofórmio.
Por outro lado, o glicerol na sua forma bruta apresenta-se como um líquido viscoso, pardo
escuro, que contém quantidades variáveis de sabão, metanol ou etanol, mono, di ou
triglicerídeos, oligômeros de glicerol, polímeros e água (OOI et al., 2004).
No sistema metabólico dos microrganismos, o glicerol é considerado fundamental
como precursor de vários compostos e, como regulador de diferentes mecanismos
bioquímicos intracelulares (LAGES, SILVA-GRAÇA, LUCAS, 1999). Em microrganismos
eucarióticos, o glicerol constitui o principal composto formado para regular as variações de
atividade de água em ambientes altamente osmofílicos (WANG et al., 2001). Nos seres
humanos, o glicerol participa na termorregulação do corpo, resistência às altas temperaturas,
resistência dos músculos em atividades físicas e resposta neural da variação da glicemia
(YANG et al., 2009).
O glicerol é um co-produto natural do processo de transesterificação. Por causa do
excesso de glicerina no mercado, gerado com a produção de biodiesel, a sua produção
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que era feito por síntese química a partir de cloreto de alil via epicloridina encontra-se em
declínio. Um número variado de indústrias aplica a glicerina em seus produtos, como a
indústria farmacêutica, de cosméticos, de alimentos e petroquímica.(ARRUDA et al., 2006).
O glicerol apresenta diversos usos, podendo ser utilizado na fabricação de produtos
para higiene bucal, de uso pessoal e para alimentos. As principais aplicações hoje são:
cosméticos (40%), alimentos (24%), síntese de resinas (18%), e produtos farmacêuticos (7%).
Também apresenta aplicação como lubrificante de máquinas industriais.(BONDIOLI,2003)
As previsões são de que com o incremento da produção de biodiesel apenas nos
Estados Unidos, o volume de glicerol co-produzido seja de 200 milhões L/ano já este ano.
Haverá, portanto a necessidade de se considerar a grande demanda de glicerol, uma vez que
pode representar comprometimento da saúde ambiental (JOHNSON e TACONI, 2007)
Sabe-se que as leveduras são capazes de assimilar e metabolizar diversas substâncias
com geração de produtos e co- produtos de interesse industrial. Alguns microrganismos e
respectivos produtos estão citados na Tabela 1.
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Tabela 1: Substâncias industrialmente produzidas por leveduras.
Ácidos orgânicos Cítrico
Itacônico
Málico
D-glicônico

Ácidos graxos
Aminoácidos

Vitaminas

Esteróis
Polissacarídeos

L(+) Isocítrico
Alfa-cetoglutárico
Brassílico
Sebácico
Fumárico
Esteárico
Dicarboxílico de
cadeias longas
Lisina
Triptofano
Fenilalanina
Ácido glutâmico
Metionina
Riboflavina
Piridoxina
D-ácido
eritro
ascórbico
Ergosterol
Precursores
de
esteroides
Pululanas
Gomas
Glicolipídeos

Yarrowia lipolytica; Candida guilliermondii
Candida; Rodotorula
Candida utilis
Saccharomycopsi.; Aureobasidium pullulan
Candida brumptii
Candida hydrocarbofumarica
Torulopsis; Candida
Torulopsis, Candida
Candida hydrocarbofumarica
Cryptococcus curvatus
Candida tropicalis
Saccharomyces cerevisiae; Candida utilis
Candida; Hansenula
Rhodotorula rubra
S. cerevisiae
S. cerevisiae
Candida
flaveri;
C.
guilliermondii;
Eremothecium ashbyii
Pichia sp.
Candida; Kluyveromyces, Torulopsis
Saccharomyces cerevisiae
Hansenula; Kloeckera; Pichia;Rhodotorula
Aureobasidium pullulans
Hansenula; Pichia; Pachysolen
Yarrowia lipolytica; Torulopsis bombicola

Fonte: WILKER, 1998.

O aproveitamento de glicerol, proveniente da síntese de biodiesel, em bioprocessos é
uma alternativa a ser considerada. O glicerol pode ser degradado por diversas espécies de
leveduras assim como por outros grupos microbianos. A levedura Pichia guilliermondii
MPO2 recebe destaque por já ter sido verificado seu potencial biodegradador em meio
contendo glicerol, em diversos estudos.(RODRIGUES et al., 2003;TAMANINI et al., 2004)
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III.4- Pichia guilliermondii MPO2

A Pichia guilliermondii MPO2 é um fungo leveduriforme caracterizado por
reprodução assexuada multilateral. O gênero Pichia apresenta 119 espécies descritas
(National Center for Biotechnology Information - NCBI) e algumas dessas espécies formam
artroconídios. As células podem ser arrendondadas, elipsóides, alongadas e ocasionalmente
cônicas. Algumas espécies podem formar pseudohifas e hifas verdadeiras. O elemento de
reprodução sexuada produz de 1-4 ascósporos. Geralmente os ascos são deliqüescentes e
ocasionalmente são persistentes, podendo ser homotálicos e heterotálicos.
Alguns açúcares podem ser fermentados, como glicose, trealose e sacarose. O nitrato
pode ser assimilado e apresentam reação negativa ao teste da urease (KURTZMAN e FELL,
1988).
A Pichia guilliermondii MPO2 (anamórfico Candida guilliermondii) em meio sólido
contendo 5% de extrato de malte cresce formando colônias brancas a creme, lisas, e células
isoladas, aos pares ou em cadeias curtas, de consistência butirosa, forma ovóide a alongadas,
medindo cerca de 1,5 a 4,8 por 2 -15 µm. A levedura é haplóide heterotálica com formação de
ascósporos entre 5 e 15 dias em meio sólido contendo 5% de extrato de malte a 25º C
(WILKER, 1998). A Figura 5 apresenta aspectos morfológicos vistos por microscopia.
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Figura 5: Aspectos morfológicos da Pichia guilliermondii MPO2 vista por microscopia de
contraste de fase negativo - aumento de 1000 vezes. (Própria autoria)

A Pichia guilliermondii MPO2 é capaz de fermentar alguns açúcares e assimilar
diversos compostos como fonte de carbono, como mostra a Tabela 2. A não assimilação do
eritrol é característico da espécie, o que serve como teste conformativo na identificação
bioquímica.
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Tabela 2: Assimilação e fermentação de compostos por Pichia guilliermondii.
Fermentação
Glicose

+

Lactose

-

Galactose

v

Rafinose

+

Sacarose

+

Trealose

+

Maltose

-

Assimilação
Glicose

+

N-acetil-D-glicosamina

+

Galactose

+

Metanol

-

L-sorbose

v

Etanol

+

Sacarose

+

Glicerol

+

Maltose

+

eritrol

-

Celubiose

+

Ribitol

+

Trealose

+

Galactitol

v

Lactose

-

D-manitol

Melibiose

+

D-glicitol

+

Rafinose

+

α-metil-D-glicosida

+

Inulina

+

D-gliconato

V

Amido solúvel

-

DL-lactato

v

Xilose

+

Succinato

+

L-arabinose

+

Citrato

v

D-arabinose

+

Inositol

-

D-ribose

+

Hexadecano

+

L-ramnose

v

Nitrato

-

D-glicosamina

+

Vitamina

-

(+) positivo, (-) negativo , (v) variável. (Adaptado de: KURTZMAN e FELL, 1988)
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Na literatura, alguns estudos com a levedura foram conduzidos no intuito de obtenção de
xilitol, lipídeos, produção de substâncias antibacterianas e biotransformação de compostos
aromáticos nitrogenados, utilizando grande diversidade de condições.
Rodrigues et al. (2003) verificaram que o melhor valor de pH para a produção de
xilitol foi 5,5, porém o crescimento ótimo foi obtido em pH de 7,5; afirmam ser importante a
utilização de um valor médio de pH para crescimento celular e produção de produto.
Com uma linha de pesquisa semelhante, Tamanini et al. (2004) verificaram a produção
biotecnológica de xilitol a partir da casca de aveia, monitorando os subprodutos durante a
fermentação. Os autores observaram que a presença do glicerol permitia a produção de xilitol
e concomitantemente o aumento da biomassa.
Em um estudo recente foi verificada a produção de etanol e metabólitos na produção
de cachaça, utilizando diversos microrganismos, incluindo a Pichia guilliermondii. Neste
estudo, a levedura produziu uma concentração menor de álcool isopropil e amil e maiores
concentrações de isobutanol, isopropanol e acetaldeído, apresentando um melhor desempenho
que cepas do gênero Candida sp. e Zygosccharomyces sp. (VILA NOVA et al.,2009).
Diversos autores a partir do isolados da Pichia guilliermondii MPO2 do rizoma de
Paris pollyphyla, conseguiram obter óleos essenciais que apresentaram aplicações
farmacêuticas bem como atividade antimicrobiana possivelmente aplicável na agricultura,
além disso, essa levedura é capaz de formar biofilme protegendo alguns vegetais de agentes
infectantes. (MCLAUGHLIN, 1990; ZCHAO et al. 2008)
Entre outras aplicações biotecnológicas da levedura se destacam a produção de
extrato de levedura e proteínas, que podem ter aplicações alimentícias, farmacêuticas e
biotecnológicas. A formação destes compostos tem alto valor econômico e por isso pesquisas
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vêm sendo realizadas no intuito de se utilizar derivados de biomassa de levedura,
desenvolvida em sistemas contendo resíduos industriais; destaca-se o derivado da produção
do biodiesel, o que torna o processo mais econômico por se praticar o aproveitamento de
resíduos, como o glicerol.
Diversos autores verificaram que a Candida famata foi capaz de assimilar altas
concentrações de pentoses e produzir aminoácidos essenciais, tornando interessante o uso da
biomassa como suplemento alimentar. Neste estudo também foi comprovado que C. famata
produz grandes quantidades de ácidos graxos insaturados, favoráveis à produção de lipoproteínas e extrato de levedura. Dada as semelhanças morfológicas e metabólicas entre a
Candida fomata e a Pichia guilliermondii, somente diferenciadas por testes de amplificação
de DNA (PCR) é talvez possível que a Pichia guilliermondii MPO2 seja capaz de desenvolver
alguma das especialidades citadas anteriormente (NISHIKAWA et al., 2006; DUARTE et al.,
2008).
Com a finalidade de evitar futuros problemas provenientes à acumulação de glicerol
e tornar a produção de biodiesel economicamente viável e competitiva, faz-se necessário à
busca por novas aplicações mais econômicas de purificação ou utilização do glicerol bruto.
Convém considerar que pode ser utilizado como substrato para fermentações microbianas
com a finalidade de se obter produtos de alto valor agregado como polímeros biodegradáveis,
proteínas, biossurfactantes, além da utilização do mesmo ou de seus metabólitos em processos
de biorremediação. (MME, 2008; RIVALDI, 2008; DASARI, 2005).
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III.5- Fermentação do glicerol

Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com intuito de buscar soluções em longo
prazo para o aproveitamento do glicerol excedente da produção do biodiesel (MEIRA et al.,
2007, DA SILVA et al., 2009).
Diversos estudos avaliaram o glicerol como uma promissora fonte de carbono para a
bioconversão da molécula em produtos de alto valor agregado como, por exemplo, aromas,
pigmentos, ácidos orgânicos, diidroxicetona e 1,3 propanodiol.
As vias do metabolismo microbiano do glicerol já são conhecidas e diversos produtos
podem ser sintetizados tanto em aerobiose como em anaerobiose, por diferentes
microrganismos, como Klebsiella pneumoniae e Yarrowia lipolytica. A Figura 6 apresenta as
principais vias metabólicas utilizadas por microrganismos, onde podemos observar a
formação de biomassa, 1,3 propanodiol, ácido acético, etanol, ácido lático, dentre outros.
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Figura 6: Principais vias do metabolismo microbiano do glicerol (XIU et al.,2007).

Diversos microrganismos utilizam glicerol proveniente da indústria do biodiesel,
mostrado na Tabela 3, como fonte de carbono para sintetizarem compostos de interesse
industrial.
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Tabela 3 – Principais produtos da fermentação do glicerol buto.

Microrganismos

Produto

Referência

Lactobacillus sp.

Ácido propiônico

Claisse et al. (2000)

Lactobacillus sp.

Ácido lático

Garai-Ibabe et al. (2008)

Yarrowia lipolytica

Ácido cítrico

Levinson et al. (2007)

Anaerobiospirillum

Succinato

Song e Lee (2001)

Clostridium butyricum

1,3-propenodiol

Himmi et al. (1999)

Klebsiella planticola

Etanol

Jarvis et al. (1997)

Klebsiella planticola

Biogás

Fountoulakis e Manios (2009)

Enterobacter aerogenes HU-101

Bioetanol

Ito et al. (2005)

Bacillus circulans

Biossurfactante

Das et al. (2009)

succiniciproducens

Levinson et al (2007), obtiveram uma produção de 21,6g/L de ácido cítrico a partir de
40g/L de glicerol utilizando Yarrowia lypolitica. Em outro estudo com Y.lipolytica foi
possível a partir de 200mg/L de resíduo glicerinoso proveniente da fabricação de biodiesel,
obter a produção de 123mg/L de ácido cítrico, isto é um rendimento de aproximadamente
62% (RYMOWICZ et al., 2007).
As observações de Song e Lee (2001) estudando a fermentação de glicerol por
Anaerobiospirillum succiniciproducens verificou que o microrganismo converteu com
eficiência a molécula em sucinato. Uma produção de 19g/L desse composto foi obtido quando
o glicerol foi utilizado como única fonte de carbono em meio acrescido de extrato de levedura
e uma produção de 29,6g/L quando o meio sofreu acréscimo de glicose, ficando claro também
o papel do glicerol como co-substrato.
O composto 1,3 propanodiol (PDO) pode produzir bioplásticos como poliésteres,
poliéter e poliuretanos com excelentes propriedades plásticas (YANG et al., 2009; ZHAO et
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al., 2008). Os bioplásticos são ambientalmente interessantes ao meio ambiente visto que são
biodegradáveis. Garai-Ibabe et al. (2008) e Claisse et al. (2000), observaram que bactérias
produtoras de ácido lático, como o Lactobacillus sp. utilizaram o glicerol como única fonte de
carbono e produziram 1,3 propanodiol e ácido propiônico. Cárdenas (2006) e Himmi et
al.(1999), verificaram que apenas a adição de 4µg/L de biotina ao meio, permitiu ao
Clostridium butyricum converter altas concentrações de glicerol proveniente do biodiesel, em
1,3- PDO.
Outra aplicação biotecnológica é a produção de lipídeos a partir do glicerol. Em estudo
com Yarrowia lipolytica, Papanikolaou e colaboradores (2002) obtiveram uma produtividade
de 0,12g lipídeo/h, no crescimento em resíduo glicerinoso em um sistema contínuo.
Posteriormente, a capacidade de produção de 1,3- propanodiol ( 1,3 PDO ) por C.
butyricum foi estudada. A maior concentração obtida do composto foi de 31-48 g ⁄L,
utilizando apenas 0,55g⁄L de glicerol. Verificaram concomitantemente a ação do fungo
Mortierella isabellina, que apresentou um rendimento de 0,08 gg

-1

na produção de lipídeo

por glicerol consumido, bem como foram analisadas a bioconversão do glicerol em diferentes
produtos de valor econômico agregado como mostra a Tabela 3. Os experimentos foram
conduzidos em temperatura à 33ºC e pH 7.0 ± 0.1. É importante salientar que todos os
experimentos mostraram o mesmo rendimento em relação à utilização de glicerol puro e do
proveniente da indústria do biodiesel o que evidencia o potencial de aproveitamento do
glicerol bruto para fins industriais.
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Tabela 4: Produtos de valor econômico produzidos por microrganismos a partir do consumo
de glicerol.
Microrganismo

X (gL -1)

BUT (gL -1)

AC (gL -1)

PDO (gL -1)

C butyricum

90

68

20

50

Y lipolytica

80

9,6

3,4

43,5

X = Substrato; BUT= ácido butírico; AC= ácido acético; PD= 1,3 propanodiol.

Algumas pesquisas abordam a produção de etanol por microrganismos, ao invés da
utilização da biomassa. Jarvis et al. (1997) observaram a produção de bioetanol por Klebsiella
planticola a partir de meio contendo glicerol no período de 42 dias de processo. Além do
etanol e hidrogênio. Ito el al. (2005) através de seus estudos mostraram que a bactéria
Enterobacter aerogenes HU-101 foi capaz de transformar resíduo de biodiesel contendo
glicerol em H2 e etanol. Um estudo em reator com glicerol puro, utilizando células
imobilizadas foi possível obter um rendimento de 80 mmol/l/h.
Outra aplicação do glicerol se deu como co- substrato da produção de biogás,
recentemente Fountoulakis e Manios (2009) observaram que o tratamento da fração orgânica
de um esgoto produz 1400 ml de CH4 /d e que após a adição do resíduo de glicerol esse
número passou a ser de 2094ml CH4 /d. A adição de 1% v/v de glicerol houve um incremento
da produção de 479 mL/ d para 1210 mL/d de CH4, isto é 60%.
Das et al. (2009), produziram biossurfactantes estudando a bactéria marinha, Bacillus
circulans e usando o glicerol, como fonte de carbono. Comparado com outras fontes de
carbono, os resultados mostraram que a fonte de carbono afeta a qualidade e a quantidade da
produção destes compostos e comprovou também que a concentração mínima inibitória de
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biossurfactante nos testes de ação antimicrobiana foi mais significativa nos meios contendo
glicerol, amido e sacarose em detrimento a meios contendo glicose.
Meira et al. (2007), avaliaram o aproveitamento de vários resíduos da cadeia de
produção de biodiesel, farelos de algodão, canola, girassol, soja, farelo de girassol/bagaço de
cana-de-açúcar (1:1), e perceberam que os substratos adicionado de glicerol obtiveram a
máxima produção de 2,5g/L de extrato parcialmente purificado ou 12,5g/Kg substrato seco de
ramnolipídeos após 12 dias de fermentação.
Santa Anna et al (2002), estudaram diversos substratos para a formação de
biossurfactantes, entre eles, óleo de babaçu, manitol e manose, dentre outros. A melhor fonte
de carbono para a produção de biossurfactante foi o glicerol. Onde na concentração de 3%v/v
de glicerol houve a melhor produção com 2,65g/L de ramnolipídeos.
Alguns pesquisadores estudaram a bioconversão de glicerol em biossurfactantes
glicolipídicos pela levedura Pzeudozyma antarctica JCM 10317 e Pzeudozyma siamenses
CBS 9960. Estes microrganismos produziram de forma eficiente 16,3 g/L de manosileritritol
em uma batelada alimentada de glicerol.(MORITA et al., 2007; MORITA et al., 2008).
Prieto et al.(2008) verificaram a produção de ramnolipídios pela Pseudomonas
aeruginosas LBM 10 em diferentes fontes de carbono e puderam perceber que em todas as
fontes utilizadas foi possível a produção de biossurfactantes a partir de fontes de baixo custo e
de fácil disponibilidade, obtendo melhores resultados com óleo de soja e glicerol.
Em um estudo com Pseudomonas aeruginosas PA1, foi verificado que a melhor
produção de ramnose, 690 mg/L, foi maior com a utilização de 1% (m/v) glicerol como fonte
de carbono (SANTA ANNA et al.,2002).
Devido às exaustivas buscas na literatura por artigos que descrevessem o
comportamento da Pichia guilliermondii MPO2 em relação ao consumo de glicerol, o
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presente estudo faz-se importante já que estabelece valores de pH, concentração de substrato e
temperatura em relação a degradação do glicerol proveniente da indústria do biodiesel.
III.6- Planejamento experimental
O planejamento de experimentos constitui uma ferramenta estatística que pode ser
utilizada num programa de experimentos para avaliar os efeitos de fatores e interações na
presença do erro experimental. Dentre as vantagens do uso desta ferramenta, destaca-se a
redução do tempo de experimentação, que permite a otimização do número de experimentos;
a redução dos custos relativos à execução dos ensaios, que está relacionado à redução da
quantidade de experimentos; permissão da avaliação e minimização do erro experimental;
bem como uma otimização multivariada e o não-requerimento de elevados conhecimentos de
estatística.
O planejamento experimental trabalha com operações matemáticas simples, mesmo
considerando em sua estrutura efeitos complexos como os de sinergia e antagonia (DE
BARROS NETO et al., 1995; CALLEGARE, 2001).
O planejamento experimental funciona como um sistema de bloco, ou seja, o
comportamento do bloco é conhecido pela forma como as variáveis de resposta, ou variáveis
dependentes, respondem quando o experimentador promove mudanças nas variáveis de
entrada, variáveis independentes, ou, simplesmente, fatores (DE BARROS NETO et al.,
1995).
Para a execução do planejamento experimental são necessários 4 fatores: (1) o
planejamento ou o delineamento; (2) a realização dos experimentos; (3) a análise dos
resultados; (4) a interpretação dos resultados (DE BARROS NETO et al., 1995;
CALLEGARE, 2001)

A avaliação e as estimações dos efeitos são realizados por pacotes computacionais
adequados, onde são realizados todos os testes necessários a interpretação estatística.
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V- Material e métodos
IV.1- Microrganismos

Foram utilizados dois tipos de cultura neste trabalho: uma linhagem de Pichia
guilliermondii MPO2, pertencente à coleção de cultura do Laboratório de Microbiologia
Aplicada a Indústria do Petróleo da Escola de Química, UFRJ e uma cultura mista, contendo
Yarrowia lipolytica, Pseudomonas aeruginosa, P. alcaligenes, Penicillium aurantiogriserium
e Candida sp. Proveniente de um solo contaminado da Praia do Galeão, Ilha do Governador,
Rio de Janeiro. As condições estabelecidas para a obtenção da cultura mista utilizada neste
estudo seguiram metodologias tradicionais de cultivo. Uma alíquota de 10g de amostra de
solo foi transferida para um frasco cônico com capacidade para 500mL contendo 100mL de
solução salina estéril (NaCl 0,9% m/v). O frasco foi submetido à agitação de 200rpm à 28 ºC
durante 10 minutos (Tecnal, TE- 420) e em seguida, uma alíquota de 10 mL foi transferida
para um frasco cônico com capacidade para 500mL contendo 90mL de meio mineral M1
adicionado de hexano de composição em g/L: fosfato diácido de potássio, 4,5; fosfato
monoácido de sódio, 0,5; cloreto de amônio, 2,0; sulfato de magnésio heptahidratado, 0,1;
hexano 0,5 mL. O pH foi ajustado a 7,0 com solução de 10 mol/L de NaOH. O sistema foi
incubado sob agitação de 150 rpm em incubadora termoestatizada (Tecnal TE-420) durante 5
dias a 29±1 ºC. O crescimento microbiano foi verificado pela turvação do meio, emulsificação
do hexano e observações microscópicas (OLIVEIRA, CAMPOS e de FRANÇA, 2005).
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Manutenção
A manutenção da levedura Pichia guilliermondi foi realizada cultivando o
microrganismo, mensalmente, em tubos de ensaio contendo o meio ágar Sabouraud (Vetec,
Rio de Janeiro, Brasil) a 30ºC armazenando a 4 ºC (Brastemp 340L) e também em meio
sólido Sabouraud encoberta por óleo mineral, a fim de manter todas as suas características
viáveis até o fim do estudo.
A cultura mista foi cultivada no Meio M1 a 30ºC e estocada também a 4ºC.

IV.2 Matérias primas

Glicerol puro: utilizou-se o glicerol comercial (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) contendo
pureza de 99,5% e o Glicerol bruto.
O glicerol bruto obtido da planta piloto de produção de biodiesel de soja foi cedido
gentilmente pelo Professor Luís Guilherme da Costa Marques, do Instituto Virtual
Internacional de Mudanças Globais - COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O
biodiesel de soja foi produzido por transesterificação não enzimática utilizando etanol e
hidróxido de potássio (KOH) como catalisador do processo. A Tabela 5 apresenta as
especificações do glicerol bruto produzido no processo e utilizado neste trabalho:
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Tabela 5: Composição percentual do glicerol bruto.
Componentes

Resultado

Unidade

Teor de Etanol

2,8

% (m/m)

Água

9,3

% (m/m)

Teor de KOH

2,0

% (m/m)

Monoglicerídeos

*

% (m/m)

Diglicerídeos

1

% (m/m)

Triglicerídeos

<0,5

% (m/m)

Teor de Glicerol

84,4

% (m/m)

pH

9,62

Ferro

12

mg / kg

Alumínio

15

mg / kg

Zinco

2

mg / kg

Cromo

2

mg / kg

Outros metais pesados

<1

mg / kg

O método de análise do teor de etanol foi feito pela norma DIN EN 14110. A água foi
analisada pela norma EN ISO 12937. Os mono, di e triglicerídeos foram analisados por
cromatografia gasosa; os metais pesados analisados por fluorescência de raios X por energia
dispersiva acoplado a plasma indutivamente acoplado . O hidróxido de sódio foi analisado por
métodos volumétricos de acidometria.

IV.3- Ensaios de biodegradação do glicerol

IV.3.1- Teste preliminar da degradação de glicerol
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Este teste teve como objetivo selecionar e comparar a capacidade degradativa da
cultura mista e da Pichia guilliermondii MP02, nas condições estabelecidas de pH 6,0
temperatura 30±1ºC, e concentração de 20g/L de glicerol. Foram realizados suspensões a
partir do pré-inóculo das culturas mista e pura e uma alíquota de 1mL cada suspensão foi
transferida para frascos cônicos de capacidade de 500mL contendo 100 ml de Meio Mineral
M1 adicionado de 20g/L de glicerol como única fonte de carbono e levados à incubação sob
agitação de 200rpm durante sete dias.
Após 7 dias foram quantificados as concentrações de células e glicerol. O tempo foi
estabelecido de acordo com a literatura.(MORITA et al., 2007; GARAI-IBABE et al., 2008).

IV.3.2- Ensaios do planejamento experimental

Estes experimentos foram conduzidos com Pichia guilliermondii MP02

Para a identificação das variáveis importantes nas condições experimentalmente
estabelecidas foi utilizado planejamento fatorial 33 completo, que representou 27 combinações
com 3 variáveis em 3 níveis. Todo o tratamento estatístico desta etapa foi realizado através da
análise dos dados no pacote computacional Statistica

TM99

for Windows®, versão 7,0,

produzido pela Statsoft.
Os experimentos foram conduzidos sob agitação e temperatura controladas (Tecnal,
TE-420) em frascos cônicos com capacidade para 500mL contendo 100mL de meio mineral
adicionado de diferentes concentrações de glicerol P.A.(Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) como
única fonte de carbono e energia. A Tabela 6 mostra as condições estudadas nas diferentes
condições de pH, temperatura e a concentração de glicerol P.A. como variáveis.
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Tabela 6: Condições do Planejamento experimental.

Sistema

Temperatura

pH

Glicerol

ºC (X1)

(X2)

g/L (X3)

1

45

5

20

2

45

5

3

45

4

Sistema

Temperatura

pH

Glicerol

°C (X1)

(X2)

(X3) g/L

15

30

6

60

40

16

30

7

20

5

60

17

30

7

40

45

6

20

18

30

7

60

5

45

6

40

19

25

5

20

6

45

6

60

20

25

5

40

7

45

7

20

21

25

5

60

8

45

7

40

22

25

6

20

9

45

7

60

23

25

6

40

10

30

5

20

24

25

6

60

11

30

5

40

25

25

7

20

12

30

5

60

26

25

7

40

13

30

6

20

27

25

7

60

14

30

6

40

Inicialmente foi preparado um pré – inoculo, confeccionado a partir de uma cultura da
levedura em caldo M1 à 30 ºC por 24 horas da qual foram retiradas alíquotas com auxílio de
uma alça de platina calibrada em 10μL, 0,5x 50mm (CIAL) de diâmetro e transferidas para
frascos cônicos com capacidade para 500ml contendo 100 ml de meio mineral M1 (pH 7,0)
adicionado de 20g/L de glicerol comercial como única fonte de carbono. O sistema foi
mantido em incubadora termoestatizada a 200rpm, 30±1ºC por 24 horas (Figura 7). Esse
período foi esperado para que o microrganismo atingisse a fase exponencial de crescimento.
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Incubadora termoestatizada
(Tecnal-TE420)
200 rpm
30±1ºC
24h

500mL

Figura 7: Preparo do pré –inóculo.

Após o desenvolvimento do pré – inoculo, uma alíquota de 1 ml foi transferida para
frascos cônicos com capacidade para 500mL contendo 100mL de meio M1, onde os
experimentos foram realizados de acordo com as condições apresentadas na Tabela 6. O
tempo de incubação foi de sete dias em incubadora termoestatizada a 200 rpm a 30ºC. Ao
final do período, foi retirada uma alíquota de 12 mL e levada para a centrifugação a 704g
(Fanen, 206). Um volume de 10 mL do sobrenadante foi retirado para a determinação do
glicerol final e pH. Após centrifugação as células foram lavadas três vezes com água destilada
estéril e então foi realizada a quantificação das células.
A partir da verificação da melhor condição de degradação nos parâmetros anteriores
foram realizados testes em meio mineral contendo glicerol proveniente da indústria do
biodiesel.

IV.4- Experimento de biodegradação do glicerol bruto por Pichia guilliermondii MPO2
A seleção da melhor condição de temperatura, pH e concentração da glicerina obtida
no planejamento experimental serviu como referência para a realização de ensaios utilizando
o glicerol proveniente da indústria do biodiesel.
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O pré - inoculo foi preparado como descrito na seção 2. O glicerol bruto foi utilizado
como fonte de carbono na concentração de 20g/L. A incubação sob agitação de 200rpm, a
30ºC, foi conduzida por 14 dias. Foram realizadas amostragens nos tempos de zero, sete e
quatorze dias.
Os sobrenadantes obtidos, após centrifugação, foram levados a ASG do Brasil
Laboratório de Controle de Qualidade Ltda, onde foram realizados testes de cromatografia
líquida (High Performance Liquid Cromatography - HPLC). A concentração de glicerol foi
determinada através do equipamento Shimadzu Prominence HPLC System (Shimadzu
Scientific Instruments, Inc., Columbia, MD) com detector de índice de refração. Solução de
0,1% de H 2 SO4 na fase móvel, Coluna Aminex HPX-87H (Bio-Rad, Sunnyvale, CA). Fluxo
controlado de 0,6mL/min e temperatura da coluna a 65ºC.

IV.5- Determinações quantitativas

IV.5.1 - Determinação do teor de glicerol
Para quantificação do substrato nos experimentos relacionados ao planejamento foi
utilizado o método de titulação indireta. O princípio do método consiste na reação do glicerol
presente na amostra com periodato de sódio (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) em solução aquosa
ácida para produzir formaldeído e ácido fórmico. O ácido fórmico é usado como medida da
degradação

do

glicerol. As amostras

foram diluídas 1:1 com água destilada.

Aproximadamente, 5 a 7 gotas do indicador azul de bromotimol foram adicionadas ao meio
que posteriormente foi acidificado com ácido sulfúrico 0,4M até atingir coloração verde. A
solução foi posteriormente neutralizada com hidróxido de sódio 0,05M até atingir coloração
azul. A seguir, 20ml de solução de periodato de sódio foram adicionadas à amostra que foi
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mantida em repouso ao abrigo da luz durante 30 minutos. Passado o período de repouso,
foram adicionados 2ml de etilenoglicol e o sistema foi novamente deixado repouso ao abrigo
da luz por 20 minutos. Após o período a amostra foi diluída em 60mL de água destilada e
titulada

com

solução

de

hidróxido

de

sódio

0,125M

(Figura

7)

utilizando

potenciômetro(DIGIMED, DM-20) para determinar o ponto final, ao obter-se pH 8,1.
O teor de glicerol foi calculado através da seguinte equação 1:
G = (9,209N x Vg / Va)

[Equação 1]

Onde: G- Teor de glicerol, N- Normalidade da solução de hidróxido de sódio, Vg- Volume gasto na titulação, Va
– Volume da amostra.

Na Figura 8 está esquematizada a análise quantitativa do glicerol.

5-7 gotas azul de
bromotimol
0,2N ác. sulfúrico

0,05N
NaOH

20 mL
Periodato de
sódio

Titulação 0,125 N
de NaOH
Escuro por
30h

escuro por
20min
Diluição
em água
destilada

2 mL
etilenoglicol

Figura 8: Determinação do glicerol
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IV.5.2 - Determinação do índice de degradação do glicerol
O índice de degradação do glicerol foi determinado pela seguinte equação 2:

%D = [(Gf x 100) / Gi]- 100

[Equação 2]

Onde: %D – índice de degradação do glicerol, Gf – Concentração final do glicerol, Gi –
Concentração inicial do glicerol.
IV.5.3 - Determinações quantitativas



pH
O pH foi determinado em potenciômetro (Digimed DM-20), previamente calibrado

com soluções tampão padronizadas de pH 4 e de pH 7. O pH foi verificado no meio
fermentado após centrifugação a 704g. Para determinação do pH 10 mL do sobrenadante foi
transferido para um becker com capacidade para 50 mL. O ensaio foi conduzido em triplicata.



Quantificações celulares
Unidades formadoras de colônias: As quantificações de bactérias heterotróficas totais

e fungos totais nas amostras de solo foram conduzidas utilizando a técnica de Pour plate
(GENHARTDT et al, 1994).Para tal, uma amostra de 10g de solo foi assepticamente
transferida para um frasco de capacidade de 500mL contendo 90mL de solução tampão
fosfato (pH7,0), sendo homogeneizada sob agitação de 150rpm (Tecnal TE-420) durante 15
minutos.
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A seguir, diluições decimais seriadas foram transferidas para placas de Petri as quais
foram vertidos 10mL de Agar nutriente (Merck, Darmstadt, Alemanha)adicionado de 50 ppm
nistatina para a quantificação das bactérias heterotróficas totais.Para a quantificação dos
fungos totais utilizou-se Agar Sabouraud 2%(Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) adicionado de 50
ppm de cloranfenicol.
A incubação se deu a 28±1° C (Nova Ética, 411D), durante 48 h e 72 h para bactérias
e fungos, respectivamente. A contagem das unidades formadoras de colônia (ufc) e a
expressão dos resultados em unidades formadores de colônia por grama de solo (ufc/g) foram
conduzidas de acordo a Instrução Normativa n °62/03 do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
O ensaio foi conduzido em triplicata.
Biomassa: As células foram quantificadas no meio de fermentação adotando a técnica
de peso seco relacionado com a absorvância em 480 nm (HACH spectometer, Odssey). O peso
seco das células foi determinado em balança analítica (TDS, FA2104N) após secagem em
estufa (Soc. Fabbe 119) à 105°C por 24h.
A absorvância em relação à Pichia guilliermondii: 32,0:11 g/L peso seco.
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V- Resultados e Discussão
V.1- Seleção dos Microrganismos

Inicialmente para o desenvolvimento de qualquer processo biológico conduzido por
microrganismos, é necessário que ocorra uma etapa de seleção de linhagens hábeis na
execução da transformação desejada.
No cultivo microbiano misto, observou-se que os números de células iniciais foi 5,68
 0,3 x 104 ufc/mL para as bactérias e de 1,22  0,1 x 103 ufc/mL para os fungos, e no cultivo
puro o número de células iniciais foram, de 2,6  0,1 x 104 ufc/mL para as leveduras.
A princípio foi realizado um teste de degradabilidade do glicerol, em concentração
20g/L, temperatura de 30ºC e pH 6 para a verificação do potencial das duas culturas, mista e
pura de Pichia guilliermondii. A cultura mista degradou 15,0% do glicerol enquanto que a
levedura Pichia guillermondii degradou 28,2%, resultado que ao decorrer do trabalho foi
novamente apresentado. O teste entre os dois tipos de cultura, pura e mista, não serviu como
critério de exclusão, mas sim, de comparação entre a cultura mista e Pichia guilliermondii,
sendo verificado para a levedura isolada, o melhor percentual de degradação de glicerol. O
resultado obtido pela Pichia guilliermondii MPO2 em detrimento da cultura mista foi o
oposto que era esperado, no entanto, a cultura mista sob as condições do experimento
preliminar, de tempo e de crescimento em meio mineral, podem ter contribuído no
desenvolvimento de microrganismos fastidiosos, isto é, que requerem co-fatores produzidos
por outros membros do consórcio, que estavam possivelmente menos ativos. Este fenômeno é
comum,
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principalmente em sistemas que dependem de co-metabolismo (HAY, DEES e SAYLER,
2001).
Na literatura diversos trabalhos são destacados com relação à utilização da levedura
Pichia guilliermondii MPO2 em processos biotecnológicos, como por exemplo, a produção
de xilitol a partir de xilose, produção da riboflavina (vitamina B2, produção de substâncias
bactericidas e em processos de biorremediação de metais pesados como o cobre (LEATHERS
e GUPTA, 1997; KSHEMINSKA et al., 2003; LEMOS et al., 2008)

V.2- Estudo da degradação do glicerol P.A. usando um Planejamento experimental

A Tabela 7 apresenta a matriz do planejamento experimental empregado com os
resultados da variável resposta, isto é, o percentual de degradação do glicerol. Estudou-se o
efeito das variáveis pH, temperatura e concentração de glicerol. As variáveis de entrada
foram codificadas por X1, X2 e X3, respectivamente e os valores reais dessas variáveis também
estão apresentados na tabela 7. É possível observar que a variação das condições dos
experimentos resultou em diferentes valores no percentual de biodegradação do glicerol.
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Tabela 7 – Matriz do planejamento fatorial 3 3 .
Sistema

Temperatura ºC

pH

Glicerol g/L

Degradação %

(X1)

(X2)

(X3)

1

45

5

20

10.3±0.2

2

45

5

40

13+5±0.3

3

45

5

60

35.0±0.1

4

45

6

20

20.3±0.4

5

45

6

40

18.5±0.4

6

45

6

60

28.7±0.3

7

45

7

20

9.5±0.2

8

45

7

40

10.2±0.1

9

45

7

60

15.4±0.3

10

30

5

20

72.5±0.4

11

30

5

40

8.5±0.2

12

30

5

60

1.4±0.1

13

30

6

20

20.9±0.3

14

30

6

40

27.5±0.2

15

30

6

60

35.1±0.2

16

30

7

20

84.4±0.5

17

30

7

40

37.2±0.5

18

30

7

60

16.3±0.1

19

25

5

20

19.0 ±0.1

20

25

5

40

13.0±0.5

21

25

5

60

10.4±0.2

22

25

6

20

20.0±0.3

23

25

6

40

25.9±0.4

24

25

6

60

20.0±0.1

25

25

7

20

20.0±0.3

26

25

7

40

24.5±0.5

27

25

7

60

16.6±0.3
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Os dados da Tabela 7 não podem ser interpretados de forma direta porque se faz
necessária uma avaliação da significância dos parâmetros estudados, considerando também
os efeitos das interações dos fatores por bases estatísticas.
Após o tratamento estatístico para a verificação da significância dos parâmetros
estudados foram identificados os termos mais significativos apresentada na Equação 1 gerada
a partir do modelo, onde os termos não significativos do processo são eliminados.

Y= 60,14-0,63X1 + 0,89X2 +0,41 X2 X3+ 1,08 X12 X2 – 0,99 X22 X3.

[Equação 1]

Onde: Y, corresponde ao percentual de biodegradação de glicerol, X1, X2, X3 são,
respectivamente, temperatura, pH econcentração de substrato.

Outros indicadores que corroboram o modelo são os valores da probabilidade de F e o
coeficiente de determinação, r2 .
O valor de F de 7,03 implica que o modelo é significante. A probabilidade de F igual
a 0,0008 indicou que os termos do modelo foram significantes, assim corroborando a
formação da equação 1. O valor do coeficiente de determinação, r

2

= 0,8978, indica que

aproximadamente menos de 1% das variações do processo não são explicadas pelo modelo.
Outra ferramenta que também pode ser empregada para interpretação de dados é o
Diagrama de Pareto, apresentado na Figura 9.
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Temperatura(Q)

2,476997

(3)Substrato(L)

-1,73853

(2)pH(L)

1,364507

(1)Temperatura(L)

-1,17334

Substrato(Q)

pH(Q)

-,725414

-,183153

p=,05

Figura 9: Diagrama de Pareto.

É possível observar na Figura 9, que no nível de confiança de 95%, o termo mais
significativo foi à temperatura, sobre a variável de resposta. Os demais termos que estão
relacionados e suas interações não foram estatisticamente significativos
Assim, pode-se se concluir que a variável temperatura foi a mais importante,
isoladamente. As variáveis, substrato e concentração de glicerol foram menos importantes ao
bioprocesso. Diversos estudos de fermentação de glicerol utilizando temperatura na faixa de
30ºC obtiveram resultados satisfatórios. (MORITA et al.,2007;PAPANIKOLAOU et al.,
2008)
Os gráficos de contorno foram usados para estudar os efeitos de sinergia e
antagonismo das variáveis de entrada sobre a biodegradação do glicerol.
Na Figura 10 verifica-se que na interação entre pH e temperatura, os melhores
resultados tendem a ocorrer aproximadamente entre 30ºC e 37ºC nos valores de pH descritos,
corroborando a significância deste fator. O potencial de degradação mais promissor obtido
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utilizando a Pichia guilliermondii MPO2 foi de 90,0% quando se utilizou temperatura de 30ºC
e pH 7,0.

7

pH

6

5

4
25

30

35
Temperatura

40

45

40
30
20
10

Figura 10: Gráfico de contorno em função da interação entre temperatura e pH.

Assim como nos trabalhos realizados por Wheeler et al (1991) e Gock et al. (2003)
ambos, perceberam que diferentes linhagens de fungos, Aspergillus sp., Penicillium sp.,
Chrysosporium sp, entre outros, cresceram em valores variáveis de pH e temperatura. Os
respectivos autores observaram crescimento em pH 2,0 até 11,0 em temperaturas que variaram
de 25ºC até 37ºC. Garai-Ibabe (2008) em um estudo utilizando a bactéria Lactobacillus
collinoides conseguiu um consumo total de glicerol em três dias, com valores de pH mais
baixos 3,3 – 3,9 . Estudos com Clostridium butyricum também apresentaram um bom resultado
em relação à assimilação de glicerol com fins biotecnológicos com o mesmo pH ótimo
encontrado neste trabalho, pH 7,0.(PAPANIKOLAOU, 2000; JOHNSON e TACONI, 2007;
CÁRDENAS et al., 2006).
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Observa-se então que os melhores valores dos parâmetros pH e temperatura para
assimilação do glicerol dependem dos microrgranismos. Com a análise do planejamento
experimental, podemos ressaltar que a Pichia guilliermondii MPO2 obteve crescimento em seu
pH ótimo, pH 5, sendo capaz de degradar, assim como em pH 7, onde a degradação foi maior.
Corroborando o estudo de Rodrigues et al. (2003), que sugere um ponto médio entre o pH
ótimo de crescimento e o ótimo para a produção de um composto.
Convêm enfatizar que, a Pichia guilliermondii MPO2 também foi capaz de se
desenvolver em temperatura de 45ºC, contradizendo a literatura por ser considerado como
microrganismo mesófilo ( WILKER,1998).
As Figuras 10 e 11 são estatisticamente interessantes por delimitarem pontos de
máxima degradação. Observa-se que em concentrações baixas de substrato (2% m/v) e
temperaturas que variam de 30ºC a 37ºC a degradabilidade foi maior (Figura 11).

Substrato

6

4

2
25

30

35
Temperatura

40

45

40
30
20
10

Figura 11: Gráfico de contorno em função da temperatura e substrato
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Utilizando a Pichia guilliermondii, nas condições de temperatura de 30ºC e 20 g/L de
glicerol obtivemos uma degradação de 72,5% (Tabela 7).
Seguindo as mesmas condições deste trabalho, Morita et al. (2007) e Levinson (2007),
também conseguiram a degradação do glicerol em 100%, porém com microrganismos
diferentes, respectivamente a Pseudozyma antarctica JCM 10317 e Yarrowia lipolytica. Os
autores visaram à produção de biossurfactantes a partir do potencial de degradação do glicerol,
diferentemente deste trabalho que analisa a possível biorremediação de ambientes impactados
por este substrato. Em altas concentrações de glicerol, não somente a Pichia sp. apresenta
inibição no crescimento, encontram-se na literatura relatos deste fato também com os
microrganismos, Y. lipolytica e Crptococos curvates (PAPANIKOLAOU, AGGELIS,2002).
A Figura 12 apresenta o gráfico de contorno em função do pH e da concentração de
substrato.

pH

7

6

5

2

4
Substrato

6

50
40
30

Figura 12: Gráfico de contorno em função do pH e substrato (% m/v).
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A Figura 12 confirma que independente do pH, as menores concentrações se tornam
ótimas para o desenvolvimento do estudo, sendo a concentração de 20 g/L a que apresentou
melhores resultados em relação a variável de resposta. Utilizando pH 7 e 20,0g/L de glicerol
atingiu-se uma resposta ótima no planejamento, de degradação quase total em sete dias de
experimento. Trabalho relacionado à fermentação de glicerol, por Enterobacter aerogenes HU101 mostrou degradação total em 12 dias, com a utilização de substrato inicial de 25g/L e pH
6,8 (ITO et al., 2005).

V.3-Avaliação da degradação do glicerol proveniente da indústria do biodiesel
aplicando-se as melhores condições estabelecidas pelo estudo da degradação do glicerol
P.A.

Aplicando as melhores condições obtidas no planejamento fatorial 33 utilizando o
glicerol puro foi possível fazer uma comparação relacionada a atuação da Pichia
guilliermondii MPO2 em relação ao glicerol bruto.
À temperatura de 30ºC foram obtidos os melhores resultados com glicerol P.A. Em
concentração de 20,0 g/L de glicerol, alcançando resultados de 84,4% e 72,5% de degradação,
em diferentes valores de pH, que é corroborado pela Figura 13.
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Figura 13: Gráfico de perturbação, onde A= temperatuta, B= pH e C= concentração.

O gráfico de perturbação aponta que para uma melhor resposta o ponto de referência
analisado deve ser o de número 1. A Figura 13 afirma que com a diminuição da temperatura
(A), o aumento do pH (B) e a diminuição da concentração de substrato temos as melhores
porcentagens de degradação.
Nas condições do planejamento experimental, observou-se que em 7 dias de
experimento o resultado da degradação foi de aproximadamente 84% com glicerol P.A. Nas
mesmas condições do planejamento experimental (pH 7, temperatura de 30ºC e 20 g/L de
substrato), porém com a utilização do glicerol bruto houve uma degradação de 60%, fato
esperado, devido às impurezas presentes no glicerol bruto, como sais, álcool, óleo residual e
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metais pesados, que geralmente se apresentam em uma concentração de 30% (OOI, et al.,
2004; RIVALDI et al., 2008; FERRARI, et al., 2005; ÁVILA et al., 2007). Neste trabalho o
percentual de impurezas foi de aproximadamente 16% devido ao processo de retirada do
excesso de água e etanol. Ao final do processo, em 14 dias, com a utilização do glicerol bruto
houve uma degradação de 80,0%, uma diferença de 4% menor da degradação com glicerol
P.A.
Cabe ressaltar que não houve uma redução significativa na degradação do glicerol,
mesmo em presença de impurezas, sendo este uma matéria- prima conveniente para fins
biotecnológicos como o 1,3 propanodiol, ácido succínico citados na literatura. ( LU et al,
2001;

GONZÁLEZ-

PAJUELO

et

al.,

2004;

GONZÁLEZ-PAJUELO

et

al.,2005;CÁRDENAS et al.2006).
Convém ressaltar que a Pichia guilliermondii MPO2 poderá ser utilizada no
desenvolvimento de uma tecnologia para tratamento de efluentes a base de glicerol, assim
como, para tratamento de áreas impactadas com resíduos provenientes das fábricas de
biodiesel.

V.4 - Avaliação da produção de biomassa de P. guilliermondii MPO2 em meio contendo
20 g/l de glicerol bruto.
A Figura 14 mostra que a produção de biomassa foi paralela ao consumo do substrato.
A levedura apresentou um aumento de biomassa de 98,5% durante todo o processo. O
rendimento (Yx/s) do bioprocesso foi de 1,2 g de células. g de substrato
encontramos rendimentos iguais a 0,15 gg

-1

-1.

Na literatura

na produção de lipídeos por Mortierella

isabelina; 0,030 gg -1 na produção de 1,3- propanodiol por Clostridium butyricum e 0,24 gg -1
e 0,19 gg

-1

na produção de ácido cítrico por Yarrowia lipolytica ( PAPANIKOLAOU et al.,
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2008). A diferença ocorreu somente devido à utilização de diferentes concentrações de
substrato, dado o objetivo de cada trabalho. Com a semelhança do comportamento da Pichia
guilliermondii MPO2 em relação aos microrganismos a cima citados, podemos salientar seu
potencial produtor de compostos de interesse biotecnológico, utilizando o glicerol residual da
indústria do biodiesel. Porém o objetivo do estudo foi à verificação do potencial degradador
da levedura. Trabalhos futuros poderão relacionar o potencial degradador do microrganismo
com a síntese de compostos de interesse industrial. A velocidade de consumo do glicerol e o
coeficiente de consumo de glicerol no bioprocesso foi de respectivamente 0,05 gL-1h-1 e 0,01
mol.g-1.

Figura 14: Biomassa de Pichia guilliermondii MPO2 em meio contendo 20 g/L de glicerol
bruto

Ao longo de 14 dias do bioprocesso houve degradação de 80,0% de glicerol com
aumento da biomassa de 98,5%, correspondendo a um aumento do número de células em 3
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ordens de grandeza. Em condições de pH 7 fica claro que a Pichia guilliermondii MPO2 se
adaptou as condições do sistema.
Entretanto outros microrganismos são incapacitados ou crescem em valores muito
baixos como Cunninghamella echinulata e Klebsiella pneumoniae, em presença do glicerol
bruto (SAJBIDOR, et al., 1988; LIN et al., 2005).
Com os resultados observados no trabalho pode-se afirmar que é possível a aplicação
da levedura Pichia guilliermondii MPO2 em processos com fins biotecnológicos, já que este
microrganismo é capaz de assimilar e metabolizar a molécula de glicerol.
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V- Conclusão


A levedura Pichia guilliermondii MPO2 apresentou melhor percentual de biodegradação
do glicerol quando comparado à uma cultura mista neste trabalho.



As melhores condições para consumo de glicerol por Pichia guilliermondii MPO2 foram
em pH 5 e 7, em temperatura de 30° e substrato de 20g/L.



A melhor condição para a degradação do glicerol bruto foi obtida em pH 7 à temperatura
30°C e concentração inicial de 20,0 g/L.



A levedura Pichia guilliermondii MPO2 utilizou glicerol proveniente da indústria do
biodiesel como única fonte de carbono, apresentando um percentual de degradação de
80% em 14 dias de processo.



Houve aumento de 98,5% de biomassa quando o microrganismo foi cultivado em
presença de glicerol proveniente da indústria de biodiesel, durante 14 dias de processo.



A Pichia guilliermondii MPO2 poderá ser utilizada no desenvolvimento de uma
tecnologia para tratamento de efluentes a base de glicerol, assim como, para tratamento de
áreas impactadas com resíduos provenientes das fábricas de biodiesel.
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VI- Sugestões
- Otimizar o processo para obtenção visando aumento da degradação do glicerol
proveniente da indústria do biodiesel.
- Ajustar o meio de cultivo afim de permitir um melhor desenvolvimento do
microrganismo.
- Aplicar da levedura Pichia guilliermondii MPO2 em futuros estudos de utilização de
glicerol bruto para fins biotecnológicos como produção de ácidos orgânicos e
biopolímeros.
- Estudar a possibilidade do aproveitamento da biomassa como ração animal ou do seu
extrato como fonte de nutrientes em meios de cultura microbiológicos.
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