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RESUMO

O gradual crescimento da população, junto com a cultura de não
reaproveitamento dos resíduos descartados e o desenvolvimento de práticas
não sustentáveis tem gerado impactos ambientais, principalmente pelo descarte
incorreto destes resíduos no ambiente e a utilização de energias não renováveis.
Tendo em vista o meio ambiente e o esgotamento dessas fontes de energia, se
buscam fontes alternativas, dentre elas os biocombustíveis. O biodiesel está
entre as mais importantes alternativas energéticas consideradas para substituir
combustíveis derivados do petróleo. Entretanto, durante o processo ocorre a
formação de glicerina, um subproduto tóxico e contaminante, com uma produção
média de 10% do total, elevando o custo da produção do biodiesel para o
tratamento da glicerina. Para possibilitar um processo sustentável do biodiesel,
se utiliza bactérias biotransformadoras presentes na própria glicerina para
transformarem esse subproduto em produtos de melhor valor de mercado e não
tóxicos, como o etanol e o 1,3-propanodiol. O presente trabalho teve como
objetivo geral o isolamento de bactérias capazes de utilizar glicerina como fonte
de carbono. Como objetivos específicos se teve a realização de análises
macroscópicas e microscópicas dos isolados e a identificação dos isolados pela
amplificação do rRNA 16S. Para a metodologia foram feitos meios líquidos e
sólidos com concentrações de 5% e 2% de glicerina. As condições para o
crescimento foram com temperatura de 37ºC por 7 dias. Após o plaqueamento
em meios sólidos concentrados e também em diluição seriada, foram realizadas
análises macroscópicas das bactérias isoladas e depois análises microscópicas
como o teste Gram. Posteriormente foi realizada a extração de DNA e à
amplificação por PCR. Com os resultados obtidos sugere-se o isolamento de um
tipo de bactéria classificada como gram positiva, bacilos. Ambas as
concentrações de meio possibilitaram ótimo crescimento, e foi possível extrair o
DNA, porém não foi possível à amplificação.

Palavras-chaves: Glicerina. Bactérias. Isolamento

ABSTRACT

The gradual growth of the population, along with the of non-reuse of discarded
waste culture and the development of unsustainable practices have generated
impacts in the environment, mainly due to the incorrect disposal of these wastes
and the use of non-renewable energies. Considering the environment and this
energy sources drain, alternative sources are being sought, and among them are
the biofuels. Biodiesel is one of the most important energy sources considered to
replace fuels obtained from petroleum. However, during its process, glycerin is
produced, a toxic by-product and contaminant with an average production of 10%
of the total, which raises the cost of biodiesel production for the treatment of
glycerin. To enable a sustainable biodiesel process, bio transformers from the
glycerin itself are used to transform this by-product into better and non-toxic
products such as ethanol and 1,3-propanodiol. The objective of the present work
was to isolate bacteria capable of using glycerin as a source of carbon. As
specific objectives, the macroscopic and microscopic analysis of the isolates and
the identification of the isolates by 16S rRNA amplification were performed
For the methodology liquid and solid media with concentrations of 5% and 2% of
glycerin were made. The conditions for growth were at 37 ° C for 7 days. The
plating was done in concentrated solid medium and also in serial dilution.
Macroscopic analyzes of the isolated bacteria were performed and then
microscopic analyzes such as the Gram test. Subsequently DNA extraction and
PCR amplification were performed. With the final results it can be suggested that
a type of bacterium was isolated, classified as Gram positive, bacili was isolated.
Both medium concentrations allowed for optimal growth, and it was possible to
extract DNA, but it was not possible to amplify.

Key-words: Glycerin. Bacteria. Isolation
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1 INTRODUÇÃO

O considerável crescimento da população, junto com a cultura de não
reaproveitamento dos resíduos descartados e o desenvolvimento de práticas
não sustentáveis tem gerado impactos ambientais, principalmente pelo descarte
incorreto destes resíduos no ambiente e a utilização de energias não renováveis.
Isso se dá pela falta de consciência atribuída a sociedade, pela cultura
empregada no meio e também pela falta de rigor das políticas públicas nas
coletas, destinação e reaproveitamento dessas biomassas. O mundo possui uma
matriz energética composta, principalmente, por fontes não renováveis, como o
carvão, petróleo e gás natural (Gráfico 1).
Gráfico 1: Matriz Energética Mundial 2016

Fonte: IEA (2018)
Através do gráfico 1 é possível analisar que as fontes de energia não
renováveis representam 86%, um valor muito alto, principalmente por essas
fontes serem limitadas, com previsão de esgotamento no futuro e suas extrações
causam prejuízo ao meio ambiente, ao homem, como a destruição e
ecossistemas, aquecimento global, chuva ácida, efeito estufa, dentre outros (IEA
2018).
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Já as fontes renováveis como energia solar, eólica e geotérmica, por
exemplo, juntas correspondem a apenas 1,60% da matriz energética mundial,
assinaladas como “Outros” no gráfico 1. Somando à participação da energia
hidráulica e da biomassa, as renováveis totalizam 14%.
A matriz energética do Brasil é muito diferente da mundial. Apesar do
consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que o de renováveis,
se usa mais fontes renováveis que no resto do mundo. Somando lenha e carvão
vegetal, hidráulica, derivados de cana e outras renováveis, as fontes renováveis
totalizam 42,9% (BEN 2018), quase metade da matriz energética brasileira
(Gráfico 2).
Gráfico 2: Matriz Energética Brasileira 2017

Fonte: BEN (2018)
O gráfico 3 se compara o consumo de energia proveniente de fontes
renováveis e não renováveis no Brasil e no mundo.
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Gráfico 3: Comparação entre energias renováveis e não renováveis no Brasil e
no mundo

Fonte: IEA (2018)
O Gráfico 3 possibilita uma visualização mais clara da diferença de
utilização das fontes de energia da matriz energética mundial comparada com o
Brasil.
De acordo com o Centro Nacional de referência de biomassa:
Uma alternativa para minimizar os efeitos ambientais adversos e a
insegurança no suprimento futuro de combustíveis fósseis é a
utilização de recursos energéticos renováveis, principalmente o
aproveitamento da biomassa, em suas mais variadas formas, sólida,
líquida e gasosa (CENBIO, 2007).

Os biocombustíveis, como o etanol (obtido da cana-de-açúcar), e o
biodiesel (obtido de óleos e gorduras), estão entre as mais importantes
alternativas energéticas consideradas para substituir combustíveis derivados do
petróleo (BARBOSA, 2010).
A possibilidade de emprego de resíduos de biomassa para produção de
biodiesel é uma potencial fonte alternativa energética mundial, tendo em vista o
aspecto ambiental, por ser uma fonte renovável de energia e pelo fato do seu
desenvolvimento permitir a redução da dependência de importação de petróleo
(NOGUEIRA; PIKMAN, 2002).
Porém, o biodiesel também tem características indesejadas, como
algumas substâncias toxicas geradas na sua produção. Durante o processo
químico de transesterificação ocorre a geração de intermediários e coprodutos,
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independentemente da fonte do óleo vegetal (COSTA; ROSSI, 2000). Dentre
eles o mais representativo é a glicerina residual, com uma produção média de
10% do total na cadeia produtiva do biodiesel. A glicerina residual é considerada
tóxica, pois apresenta muitas impurezas, alta concentração de sal, traços de
catalisadores, metanol e outros substratos, não podendo ser descartada no meio
ambiente. Isso eleva o custo da produção do biodiesel, pois as indústrias têm
que tratar essa glicerina residual (CHRISTOFF, 2006).
O mercado tem dado mais valor econômico para a glicerina residual pelo
aumento das pesquisas desse produto, porém o valor ainda não é atrativo, o que
faz com que toneladas de glicerina residual fiquem acumuladas nas indústrias
sem ter um destino favorável economicamente (ALMEIDA, 2011).
Logo, para tornar o valor comercial do biodiesel mais atrativo que os
derivados de petróleo e reduzir a glicerina residual e o impacto ecológico e
econômico da sua produção, se busca encontrar bactérias que utilizem na
glicerina oriunda da indústria de biodiesel, como fonte de carbono. Essas
bactérias serão otimizadas para a produção de etanol e 1,3-propanotriol, visando
ter então um destino favorável para a utilização completa do biodiesel e seus
subprodutos DHARMADI; MURARKA; GONZALEZ, 2006), (Quadro 1).
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Quadro 1 - Exemplos de produtos químicos obtidos a partir da fermentação do
glicerol por bactérias e leveduras

Fonte: ALMEIDA (2011)

É interessante notar que vários produtos químicos com potencial de
serem produzidos pela fermentação da glicerina residual possuem mercado
consolidado de milhares de toneladas por ano e são atualmente produzidos a
partir de petróleo ou por fermentação microbiana de açúcares (Quadro 2).
Apesar dos exemplos descritos na literatura, a fermentação da glicerina residual
para a produção de químicos só tem sido avaliada em escala laboratorial
(ALMEIDA, 2011). A identificação de novas linhagens microbianas capazes de
fermentar eficientemente a glicerina para produção de químicos é altamente
interessante.
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Quadro 2 - Mercado de produtos químicos e processos de produção atuais

Fonte: ALMEIDA (2011)
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2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO
2.1 BIODIESEL

O biodiesel é um combustível biodegradável obtido a partir de mistura de
óleos vegetais extraídos de culturas oleaginosas ou gordura de animais
(FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005). A principal qualidade do biodiesel é a
possibilidade de substituição do diesel, sendo este um derivado do petróleo que
futuramente estará escasso (RATHMANN et al., 2005).

Figura 1 - Estrutura química do biodiesel

Fonte: CHRISTOFF (2006)

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP):
O biodiesel ou B100 é: Um combustível composto de alquil ésteres de
ácidos carboxílicos de cadeia longa, produzido a partir da
transerterificação e ou/esterificação de matérias graxas, de gordura de
origem vegetal ou animal, e que atenda a especificação contida no
Regulamento Técnico nº 3/2014, parte integrante da Resolução Nº45
(BRASIL, 2014, p. 12).

Devido

ao

biodiesel

ter

características

como

fácil

utilidade,

biodegradabilidade, seu múltiplo uso, além de não ser tóxico e essencialmente
livre de compostos sulfurados e aromáticos, é considerado um combustível
ecológico (RATHMANN et al., 2005). Tendo em vista também que seu uso em
motor diesel convencional resulta, quando comparado com a queima do diesel
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mineral, em uma redução substancial de monóxido de carbono e de
hidrocarbonetos não queimados (DIAS, 2007).
Segundo Rathmann et al. (2005), que discute sobre a inserção do
biodiesel na matriz energética brasileira, uma das vantagens na utilização deste
biocombustível está na ausência de óxidos de enxofre na emissão de fases da
combustão dos motores, que é o principal causador da chuva ácida e de
irritações das vias respiratórias. O quadro 3 resume as vantagens do biodiesel
produzido a partir de oleaginosas e de resíduos de fritura em relação ao diesel
fóssil (ALMEIDA, 2011).
Quadro 3: Propriedades complementares atribuídas ao biodiesel em
comparação ao óleo diesel fóssil
Características
Características
químicas apropriadas

Propriedades Complementares
Livre de enxofre e compostos aromáticos, alto número de
cetanos, ponto de combustão apropriado, excelente
lubricidade, não tóxico e biodegradável.

Ambientalmente
benéfico
Menos poluente

Nível de toxicidade compatível ao sal ordinário, com
diluição tão rápida quanto a do açúcar.
Reduz sensivelmente as emissões de (a) partículas de
carbono (fumaça), (b) monóxido de carbono, (c) óxidos
sulfúricos e (d) hidrocarbonetos poli cíclicos aromáticos.

Economicamente

Complementa todas as novas tecnologias do diesel com

competitivo

desempenho similar e sem a exigência da instalação de
uma infraestrutura ou política de treinamento.

Reduz aquecimento
global

O gás carbônico liberado é absorvido pelas oleaginosas
durante o crescimento, o que equilibra o balanço negativo
gerado pela emissão na atmosfera.

Economicamente
atraente

Permite a valorização de subprodutos de atividades
agroindustriais, aumento da fixação do homem no campo e
de investimentos complementares em atividades rurais.

Regionalização

Pequenas e médias plantas para produção de biodiesel
podem ser implantadas em diferentes regiões do país,
aproveitando a matéria prima disponível em cada local.

Fonte: ALMEIDA (2011)
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Comparado ao óleo diesel derivado de petróleo, o biodiesel pode reduzir
em 78% as emissões de gás carbônico e reduzem em 90% as emissões de
fumaça e reduz significativamente as emissões de óxido de enxofre (COSTA,
2000). É importante frisar que o biodiesel pode ser usado em qualquer motor de
ciclo diesel, com pouca ou nenhuma necessidade de adaptação (DIAS, 2007).
No Brasil, devido à grande diversidade de espécies oleaginosas, pode-se
produzir biodiesel a partir de diferentes óleos vegetais como soja, milho,
amendoim, algodão, babaçu e palma (FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005).
Além disso, esse biocombustível pode ser produzido a partir de óleos de frituras
e de sebo bovino, reduzindo assim os riscos de poluição causados por esses
materiais (SUAREZ et al., 2007; COSTA; ROSSI, 2000).
A produção do biocombustível é obtida a partir da reação química de
transesterificação, demonstrado na figura 2, entre óleos vegetais (virgens ou de
fritura) e álcool proveniente da cana de açúcar (etanol) ou do metanol
(proveniente do gás natural ou petróleo), (BARBOSA, 2010).
Figura 2 - Reação de transesterificação

Fonte: BARBOSA (2010)

A transesterificação consiste na reação química de um óleo vegetal com
um álcool, que pode ser etanol ou metanol, na presença de um catalisador ácido
(HCl – ácido clorídrico) ou básico (NaOH – hidróxido de sódio). Como resultado,
obtém-se o éster metílico ou etílico (biodiesel), conforme o álcool utilizado, e o
glicerol (PARENTE, 2003). Interessante salientar que a demanda de consumo
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de biodiesel no Brasil está aumentando cada vez mais, como podemos observar
na figura 3.

Figura 3 - Consumo biodiesel de 2008 a 2017

Fonte: ANP (2017)

O gráfico caracteriza o biodiesel como um novo combustível na matriz
energética brasileira, estabelecendo mistura obrigatória de 10% a partir de
março de 2018, em todo o território nacional (ANP, 2019). Dessa forma, se o
processo de recuperação e aproveitamento dos subprodutos (glicerina residual
e catalisador) for otimizado, a produção de biodiesel pode ser obtida a um custo
competitivo com o preço comercial do óleo diesel.
Neste sentido, é importante destacar a necessidade de realização de
pesquisas para definir possíveis usos alternativos para o subproduto advindo do
processo de produção de biodiesel, visto que a produção do diesel e do biodiesel
vem crescendo, bem como o volume da glicerina residual decorrente desta
produção. Este excedente deve ser visto como uma oportunidade e uma
promissora estratégia energética.
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2.2 GLICEROL E GLICERINA

Atualmente o termo glicerol e glicerina são classificados como sinônimos,
porém quimicamente existe uma diferença entre eles. O glicerol é o nome
comum do composto orgânico 1,2,3-propanotriol, pertencente a função álcool
(COSTA, 2010). Na natureza, o glicerol existe em vegetais (soja, mamona,
babaçu, girassol, palma, algodão, coco, dendê) e em animais em formas
combinadas com ácidos graxos, formando os acilgliceróis (CHAVEZ, 2008).
Figura 4 - Fórmula molecular, estrutura química e tridimensional do glicerol

Fonte: RIVALDI et al., (2008)

A glicerina residual pode ser obtida como um subproduto das indústrias
de biodiesel. Se apresenta na forma de líquido viscoso pardo escuro, que contém
impurezas, como restos de catalisadores, quantidades variáveis de sabão,
álcool, monoacilglicerol, diacilglicerol, oligômeros de glicerol, polímeros, altas
concentrações de sais e também de glicerol (RIVALDI et al., 2008). Por isso se
diz que o glicerol também é um subproduto das indústrias de biodiesel, porém
não está completamente puro.
Essa glicerina residual pode ser convertida em diversos intermediários
químicos de valor industrial, tanto por síntese química, quanto por conversão
biotecnológica. A conversão microbiana da glicerina residual apresenta várias
vantagens em relação ás sínteses químicas, como um menor número de etapas,
temperaturas medianas, pressão ambiente e não geram produtos intermediários
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tóxicos, sendo geralmente obtidos isômeros opticamente puros (APOLINÁRIOS;
PEREIRA; FERREIRA, 2012).
O intermediário químico 1,3-propanodiol (1,3-PDO), é obtivo a partir da
fermentação da glicerina e tem despertado maior interesse em anos recentes
(BARBIRATO et al,.1998).
Como dito anteriormente, a produção de biodiesel, em relação às fontes
renováveis, tem recebido grande atenção. Tendo em vista essa grande
quantidade de glicerina residual gerada, o processo será economicamente viável
se forem encontradas novas aplicações para esse subproduto (APOLINÁRIO;
PEREIRA; FERREIRA, 2012).
A glicerina purificada, quando passa por processos de purificação
apresenta-se como um líquido viscoso, incolor, inodoro e higroscópico, com
sabor doce, solúvel em água e álcool, insolúvel em éter e em clorofórmio
(APOLINÁIO; PEREIRA; FERREIRA, 2012).
Devido às suas características físicas e químicas e ao fato de ser inócuo,
a glicerina purificada apresenta diferentes aplicações na indústria. É utilizada em
cosméticos, indústria farmacêutica, composições de cápsulas, xaropes,
pomadas, tintas, vernizes, detergentes, conservantes de alimentos e bebidas e
embalagens. Na indústria do tabaco, a glicerina purificada torna as fibras do fumo
mais resistentes e evita o ressecamento das folhas, da mesma forma que é
usada para amaciar e aumentar a flexibilidade de fibras têxteis, até na produção
de plástico (APOLINÁRIO; PEREIRA; FERREIRA, 2012).
Apesar da glicerina apresentar essas aplicações na forma purificada, é
interessante obter utilidades para a glicerina residual, sem estar purificada, pois
esses processos de purificação incluem filtração, destilação à vácuo,
descoloração e troca de íons para a remoção principalmente de +K e +Na
utilizados como catalisadores (APOLINÁRIO; PEREIRA; FERREIRA, 2012).
Sendo que esses tratamentos são de custos elevados para pequenos e médios
produtores nacionais de biodiesel.
Para evitar descartes incorretos desse efluente, glicerina residual, no meio
ambiente sem tratamento adequado, evitar futuros problemas derivados da
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acumulação da glicerina residual e para tornar a produção de biodiesel mais
competitiva, torna-se necessária à busca de alternativas para o uso da glicerina
residual. Dentro das pesquisas feitas em relação ao uso de glicerina residual
como fonte de carbono para microrganismos, a mais conhecida e estudada é a
transformação da glicerina residual em etanol e 1,3-propanodiol (COSTA, 2010).
Logo com a biotransformação da glicerina residual em etanol e 1,3-propanodiol
o ciclo da cadeia de produção de biodiesel se concluiria de uma forma
sustentável, atingindo os pilares, sendo economicamente viável, ecologicamente
correta e socialmente justa.
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2.3 1,3-PROPANODIOL

O 1,3-propanodiol, 1,3-PDO (trimetileno glicol ou polipropileno glicol) é um
composto alifático linear, líquido, incolor, inodoro, miscível em água, álcool e éter
(SILVA et al., 2013), (Figura 5).
Figura 5 - Estrutura química e tridimensional do 1,3 propanodiol

Fonte: SILVA et al., (2018)

Um maior interesse industrial pelo 1,3-PDO é recente e foi impulsionado
após o desenvolvimento do processo de síntese química desse álcool, o que
possibilitou sua produção economicamente viável, criando uma demanda pelo
mesmo (SILVA et al., 2013). A síntese química do 1,3-PDO depende de
derivados do petróleo, cujos preços têm apresentado alta instabilidade e vem se
mantendo em patamares muito altos. Aliado ao fato de que os combustíveis
fósseis não são renováveis, o interesse pela produção biotecnológica de 1,3PDO recebeu um grande impulso devido ao excesso de glicerina residual gerada
como subproduto das indústrias de biodiesel (SILVA et al., 2013).
Segundo Nakagawa et al. (2011) o 1,3-PDO quando produzido a partir de
fontes fósseis por rotas químicas, figura 6, não é um processo fácil, além de obter
principalmente produtos de menor valor comercial, como o 1,2-propanodiol (1,2PDO) e o propanol. Além disso, a produção pela rota química apresenta baixo
rendimento, com valores máximos reportados ficando em torno de 26,8% e
também depende de catalizadores de alto custo, requerendo alta temperatura,
alta pressão e diferentes tipos de solventes.
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Figura 6 - Produção química de 1,3-propanodiol através de desidratação e
hidrogenação

Fonte: SILVA et al., (2013)

Logo, o principal problema para a produção de 1,3-PDO por meios
químicos ainda continua sendo a formação seletiva desses compostos de menor
valor de mercado (BARBIRATO et al., 1998).
Segundo Silva et al., (2013), para combater este problema tem sido
atribuída muito atenção à produção microbiana do 1,3-PDO, pois este é um
processo mais simples, não gera intermediários tóxicos e ainda contém menos
impurezas em relação ao 1,3-PDO sintetizado quimicamente.
O 1,3-PDO é considerado uma substância estável para a saúde,
apresentando baixa toxicidade, sem apresentar significante risco à saúde por
inalação do vapor ou de mistura de vapor e aerossol. (BARBIRATO et al., 1998).
Como composto bifuncional, o 1,3-PDO pode ser utilizado em muitas das
mesmas aplicações poliméricas em que atualmente são empregados outros
dióis de baixa massa molecular (SILVA et al., 2013).
O 1,3-PDO é utilizado na produção de cosméticos, como anticongelante
e como fluido para transferência de calor, bem como base em soluções para
refrigeração de motores que requerem estabilidade em ampla escala de
temperaturas (SILVA et al., 2013). Pode ser utilizado na fabricação de resinas
baseadas em poliésteres, em áreas automotivas, engenharia de polímeros,
fibras e revestimentos. Uma das principais aplicações de 1,3-PDO é na produção
do polímero polipropileno tereftalato, também denominado tereftalato (VALLE;
FREITAS; GUEDES, 2004).
Os únicos microrganismos naturalmente capazes de produzir o 1,3-PDO
até agora identificados pertencem ao grupo das bactérias. As bactérias utilizam
exclusivamente a glicerina residual como fonte de carbono, não se conhecendo
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quaisquer microrganismos capazes de converter, diretamente açúcares a 1,3PDO (SILVA et al., 2013).
Entre as bactérias capazes de converter glicerina residual em 1,3-PDO
estão

algumas

espécies

de

Lactobacillus,

Enterobacter

agglomerans,

Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae e Clostridium butyricum, sendo estas
duas últimas as mais estudadas (VALLE; FREITAS; GUEDES, 2004).
As pesquisas e melhorias nos processos fermentativos para a produção
de 1,3-PDO podem fazer com que este se torne mais competitivo em relação ao
1,3-PDO derivado de fonte fóssil, principalmente com o emprego de uma fonte
abundante e de baixo custo como a glicerina residual.
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2.4 ETANOL

Etanol é o mais comum dos álcoois e caracteriza-se por ser um composto
orgânico, obtido através da fermentação de substâncias amiláceas ou
açucaradas, como a sacarose existente no caldo-se-cana, e também mediante
a processos sintéticos (COFRE et al, 2012). Caracteriza-se por um líquido
incolor, volátil, inflamável, solúvel em água, com cheiro e sabor característicos
(SILVA, 2010).
Figura 7 - Estrutura química e tridimensional do etanol

Fonte: COFRE et al., (2012)

É encontrado em bebidas, como cerveja, vinho e aguardente, bem como
na indústria de perfumaria. Segundo Silva, 2010:
No Brasil, tal substância é também muito utilizada como combustível
de motores de explosão, constituindo assim um mercado em ascensão
para um combustível obtido de maneira renovável e o estabelecimento
de uma indústria de química e base, sustentada de biomassa de
origem agrícola e renovável.

O etanol não é apenas utilizado como matéria-prima e complemento à
gasolina, mas também como reagente para produção de biodiesel, assim a
possibilidade de gerar etanol a partir da glicerina, um subproduto de biodiesel,
será benéfica à indústria (YAZDANI; GONZALES, 2008).
De acordo com Silva (2010) muitos pesquisadores mostraram forte
interesse nesta área, obtendo êxito na produção de etanol por fermentação de
glicerina residual com Klebsiella planticola, relatando que em 84 horas de
crescimento

ativo,

a

glicerina

foi

representando cerca de 80% de etanol.

quase

completamente

consumida,
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De acordo com Dharmadi, Murarka e Gonzalez (2006) outros estudos
indicaram que a formação de etanol foi uma das principais vias de formação de
produtos com Escherichia coli, até 60% do substrato de carbono convertido em
etanol.
A produção biológica de etanol a partir de glicerina residual também é
atraente porque se espera que o etanol possa ser usado como uma matériaprima, e um suplemento para a gasolina (YAZDANI; GONZALES, 2008).
Logo com a utilização de microrganismos biotransformadores de glicerina
residual se consegue obter o etanol, que é um produto de grande valor de
mercado, conseguindo também atribuir um destino favorável economicamente e
ambientalmente ao resíduo gerado na reação de formação de biodiesel.
O desafio é encontrar linhagens microbianas eficientes no metabolismo
da glicerina residual e que também sejam tolerantes a compostos inibitórios, tais
como sais e solventes orgânicos presentes (SILVA, 2010), conseguindo
aperfeiçoar as biotransformações para produção de etanol, tornando o processo
cada vez mais viável.
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3 OBJETIVOS

Para orientação na solução do problema do presente trabalho, abaixo são
apresentados os objetivos para a investigação.

3.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral é isolamento de bactérias capazes de utilizar glicerina
residual como fonte de carbono.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Isolar os microrganismos oriundos da glicerina residual da indústria de
biodiesel;



Realizar a análise macroscópica dos isolados;



Realizar a análise microscópica por meio do Teste de Gram;



Identificar os isolados por meio da amplificação do rRNA 16S.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 OBTENÇÃO DA GLICERINA RESIDUAL ORIUNDA DA INDÚSTRIA DE
BIODIESEL

A glicerina residual foi obtida na empresa Bianchini, no município de
Canoas, Rio Grande do Sul. O biodiesel da Bianchini é obtido através da reação
de transesterificação de óleos vegetais (soja) com metanol ou etanol, na
presença de um catalisador ácido (ácido clorídrico) ou básico (hidróxido de
sódio). A partir da reação de transesterificação é gerado o produto principal, o
biodiesel, e um subproduto, a glicerina residual. Uma parte dessa glicerina
residual é recuperada na forma de metanol, e o restante é levado por caminhões
para o descarte. Da glicerina residual gerada foram coletados 2 litros, em
recipiente de vidro ambar lacrado.

4.2 MEIOS DE CULTURAS

Para o crescimento dos microrganismos foi utilizado o meio Luria Bertani
modificado. Foram feitas duas concentrações diferentes de meios, com o
objetivo de ter apenas glicerina residual como fonte de carbono: 2,5g Triptona +
1,25g NaCl + 233,75 mL H20 Destilada, para concentração de 5% e 2,5g Triptona
+ 1,25g NaCl + 241,25 mL H20 Destilada, para concentração de 2%.
Foi feita a esterilização deste meio por autoclave, com condições de 1 atm
por 30 minutos, condições utilizadas para todas as esterilizações. Depois da
autoclave, foi vertido no meio de 5% e 2%, dentro do fluxo laminar, 12,5 mL e 5
mL de glicerina respectivamente. Também foram elaborados meio de cultura
sólido nas mesmas concentrações, onde foi incluído 2% de ágar bacteriológico.
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4.3 CONDIÇÕES PARA O CRESCIMENTO DAS BACTÉRIAS PRESENTES NA
GLICERINA

Os erlenmeyers contendo os meios de cultura descritos acima foram
vedados com alumínio e plástico filme, e foram colocados na estufa na
temperatura de 37ºC por 7 dias.

4.4 PLAQUEAMENTO MICROBIANO

Para o plaqueamento microbiano, foram utilizadas placas de petri,
previamente esterilizadas em autoclave. As placas continham meio sólido já
resfriado e foi adicionado 1 mL da cultura líquida de 2% e 5% de glicerina, e
espalhou-se na placa com o auxílio da Alça de Drigalsky. As placas foram feitas
em duplicada, obtendo-se então 4 placas com colônias concentradas, pois não
foi feita diluição seriada. (Figura 8).
Figura 8: Representação das placas de petri com meio concentrado

Fonte: Autor (2019)
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Com o objetivo de obtenção de colônias isoladas, foram realizadas
diluições seriadas até 10-4 com o intuito de melhorar a visibilidade do crescimento
das bactérias na placa (Figura 9.).

Figura 9: Representação das placas de 5% e 2% da diluição seriada

Fonte: Autor (2019)

4.5 ANÁLISE MACROSCÓPICA DOS ISOLADOS

A partir do isolamento das colônias bacterianas, foram realizadas análises
macroscópicas das bactérias isoladas, observando as seguintes características:


Tamanho;



Forma;



Elevação;



Bordos;



Estrutura;



Brilho;



Cor;



Aspecto.

34

4.6 TESTE DE GRAM DOS ISOLADOS

O teste Gram foi realizado com as amostras de cada placa das colônias
isoladas, obedecendo a seguinte sequência. Com a utilização de lamínulas,
coletou-se uma amostra de cada isolado com alça de platina e esfregou na
lamínula pingando 1 gota de água destilada em cima para confeccionar o
esfregaço. Posteriormente corou-se com cristal de violeta por 60 segundos,
Lugol por 60 segundos, descorou-se com Solução Descorante entre 10 a 20
segundos, corou-se com Fucsina por 20 segundos, sempre lavando a lamínula
com esguicho de água destilada a cada corante utilizado para tirar o excesso.
Depois cada lamínula com o isolado foi analisada no microscópio. O método da
coloração de Gram é baseado na capacidade das paredes celulares de bactérias
Gram-positivas de reterem o corante cristal violeta no citoplasma durante um
tratamento com descolorante, enquanto que as paredes celulares de bactérias
Gram-negativas não o fazem. Obtendo-se a coloração final de bactérias Gram
positivas arroxeadas as e as Gram negativas avermelhadas.

3.7 EXTRAÇÃO DE DNA

Para esta etapa foi utilizado um protocolo de extração de DNA Genômico
bacteriano por lise térmica que seguiu as seguintes etapas. Quatro colônias,
duas com concentrações de 2% e duas com concentração de 5% de glicerina
foram inoculadas em 20 mL do meio com glicerina e incubadas por 37ºC por 18
horas, para obter culturas novas com alta concentração de células novas e baixa
concentração de células mortas. Desta cultura foram transferidos 2 mL para
eppendorf seguida de centrifugação a uma velocidade de 5000 rpm por 4
minutos. Retirou-se o líquido sobrenadante e ressuspendeu-se o pellet em 1 mL
de tampão TE (10 mM Tris HCl, pH 8,0; 1 mM EDTA, pH 8,0) e centrifugou-se a
5000 rpm por 4 minutos. Esse processo foi repetido três vezes, e ao final
ressuspendeu-se o pellet em 100 μL de TE. Colocou-se em tubos de PCR para
fazer a lise térmica em termociclador, dispo-se os tubos em bloco térmico a 95ºC
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por 10 minutos para mover a lise bacteriana. Após a lise térmica, centrifugou-se
a 1000 rpm por 1 minuto. O sobrenadante (contendo o DNA) foi coletado e
armazenado em eppendorf a -18ºC.

3.8 AMPLIFICAÇÃO DO DNA (PCR)

Para amplificação do rRNA 16S foi realizada a PCR. Para isto, foram
utilizados primers específicos para a região 16S e a sequência de cada um deles
pode ser visto no quadro 4.
Quadro 4: Primes utilizados na reação de PCR
Univ 27F

5’ – AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG – 3’

Univ 1492R

5’ – GGT TAC CTT GTT ACG ACT T – 3’

Fonte: Autor (2019)

Foram realizadas duas reações, uma com a Taq Polimerase e a outra com
a Platinum Pfx DNA polimerase, ambas da marca Invitrogen. Na reação de PCR,
foram adicionados 15 μL de tampão de amplificação de Taq (10X), 3 μL de mix
de dNTPs (10mM), 3 μL do primer 27F (300ng/mL), 3 μL do primer Univ 1492R
(300ng/mL), 4,5 μL de MgCl2 (50mM), 1 μL da DNA Polimerase 3 μL do DNA
genômico bacteriano e 117,5 μL de água mili-Q. As mesmas condições foram
realizadas para a enzima Platinum Pfx polimerase. Utilizou-se um controle
negativo nas mesmas condições, onde não se acrescentou o DNA genômico
bacteriano. O programa utilizado foi o dna95c, que já havia sido preparado
previamente.
A amplificação foi verificada através de eletroforese horizontal, em gel de
agarose 0,8%, utilizando TAE 1X e 0,1 μL/mL de brometro de etídeo (EtBr)
(10mg/mL). Para cada amostra, adicionou-se 10 μL da reação e 2 μL de Tampão
de amostra. A tensão da fonte utilizada durante a eletroforese foi de 100V por,
aproximadamente, 30 minutos.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CRESCIMENTO DAS BACTÉRIAS EM MEIO LÍQUIDO

No meio líquido podemos observar um notório crescimento bacteriano,
sugerindo que a temperatura de 37ºC e tempo de 1 semana foram excelentes
para o crescimento da bactéria (Figura 10). Em relação as concentrações de
glicerina residual utilizadas, podemos observar que ambas concentrações
obtiveram um

notório

crescimento

bacteriano,

sugerindo

que

ambas

concentrações são viáveis para o crescimento.
Figura 10: Crescimento no meio de cultura líquido em 5% e em 2%

Fonte: Autor (2019)
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5.2 CRESCIMENTO DAS BACTÉRIAS EM MEIO SÓLIDO COM ALTA
CONCENTRAÇÃO DE CÉLULAS

Nos meios sólidos sem fazer a diluição seriada, se obteve alta
concentração de células, observando um notório crescimento das colônias,
porém como teve um alto crescimento, não foi possível fazer a análise
morfológica, pois as colônias se interligavam (Figura 11 e 12).

Figura 11: Meios 5% com colônias concentradas

Fonte: Autor (2019)
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Figura 12: Meios 2% com colônias concentradas

Fonte: Autor (2019)

Novamente as condições de 37ºC e 7 dias de cultivo foram excelentes
para o crescimento bacteriano. E em relação as concentrações de glicerina
residual de 5% e 2%, ambas obteve-se um crescimento notório e similar,
sugerindo que as duas concentrações são positivas para o crescimento
bacteriano. Pode-se ver nitidamente pelas fotos das diferentes placas que as
bactérias crescidas foram muito semelhantes, sugerindo crescimento de apenas
um tipo de bactéria, portanto constatando um crescimento isolado de uma
bactéria.
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5.3 CRESCIMENTO ISOLADO DAS BACTÉRIAS NO MEIO SÓLIDO COM
DILUIÇÃO SERIADA

As culturas foram diluídas até 10-4 para possibilitar uma melhor visibilidade
morfológica das colônias, já que as bactérias já estavam isoladas, porém em alta
concentração de colônias, o que impossibilitava as análises morfológicas. Em
cada placa foi observado crescimento bacteriano notório e semelhante entre as
placas (Figura 13, 14, 15 e 16). As bactérias cresceram em distâncias adequadas
para fazer as análises morfológicas.

Figura 13: Isolamento bacteriano 4 A 5%

Fonte: Autor (2019)
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Figura 14: Isolamento bacteriano 4 B 5%

Fonte: Autor (2019)

Figura 15: Isolamento bacteriano 4 C 2%

Fonte: Autor (2019)

41

Figura 16: Isolamento bacteriano 4 D 2%

Fonte: Autor (2019)

Todas as placas apresentaram crescimentos bacteriano, independente da
concentração de glicerina 5% ou 2%. As colônias provavelmente eram
semelhantes, tanto na quantidade de colônias formadas, como na cor, tamanho
e morfologia da bactéria, o que se pode sugerir que não há diversidade
bacteriana.

5.4 ANÁLISE MORFOLÓGICA

Para análise morfológica foram analisados os parâmetros de: tamanho,
forma, elevação, bordos, estrutura, brilho, cor e aspecto. Para melhor
comparação foi montado um quadro relacionando os resultados (Quadro 5).
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Quadro 5: Análise macroscópica dos isolados
Característica

4 A 5%

4 B 5%

4 C 2%

4 D 2%

Tamanho

Pequeno a

Pequeno a

Pequeno a

Pequeno a

média (2 a

média (2 a

média (2 a

média (2 a

5mm)

5mm)

5mm)

5mm)

Forma

Irregular

Irregular

Irregular

Convexa

Elevação

Protuberante

Protuberante

Protuberante

Protuberante

Bordos

Lisos

Lisos

Lisos

Lisos

Estrutura

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Brilho

Translúcido

Translúcido

Translúcido

Opaco

Cor

Pigmentada

Pigmentada

Pigmentada

Pigmentada

Aspecto

Úmido

Úmido

Úmido

Leitoso

Fonte: Autor (2019)

É possível notar que praticamente todas as colônias dos isolados das
diferentes placas obtiveram os resultados morfológicos semelhantes para
tamanho, forma, elevação, bordos, estrutura, brilho, cor e aspecto. Apenas o
resultado do crescimento do isolado da colônia 4D 2% apresentou um aspecto
leitoso, brilho opaco, e forma convexa diferente dos demais, mas mantendo as
outras características iguais aos outros isolados. Essa diferença pode ser
sugerida a cor no meio de cultura, pois o meio de cultura 4D 2% visualmente foi
mais claro que os outros meios, desde a fabricação do meio líquido até o meio
sólido.
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5.5 RESULTADO TESTE GRAM DOS ISOLADOS

Os resultados do teste Gram foram condizentes entre si, partindo do
princípio que as bactérias obtidas eram muito semelhantes. A seguir é possível
analisar o resultado pelas figuras 17, 18, 19 e 20.

Figura 17: Resultado Teste Gram 4A 5%

Fonte: Autor (2019)

Figura 18: Resultado Teste Gram 4B 5%

Fonte: Autor (2019)
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Figura 19: Resultado Teste Gram 4C 2%

Fonte: Autor (2019)

Figura 20: Resultado Teste Gram 4D 2%

Fonte: Autor (2019)
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Para melhor comparação dos resultados, montou-se um quadro abaixo:

Quadro 6: Resultado geral testes Gram
Placa
4 A 5%
4 B 5%
4 C 2%
4 D 2%

Positivo (Roxo)
X
X
X
X

Negativo (Vermelho)

Fonte: Autor (2019)

Pode-se observar que todas as bactérias foram Gram Positivas, por
apresentarem coloração roxa, o que pode-se supor que as bactérias podem ser
da mesma espécie.
Em relação aos tipos de bactérias conhecidos, acredita-se que pertence
ao tipo Bacilos, pois pela análise do teste Gram consegue-se ver a forma da
bactéria. Abaixo segue figuras de bacilos para comparação.
Figura 21: Bactéria Bacilos

Fonte: Compilação do autor1

Com a finalidade de classificar as bactérias isoladas e coradas pelo Gram,
foi realizada uma comparação com das bactérias Gram positivas encontradas na
literatura com a capacidade de converter glicerina residual em etanol e 1,3-PDO
(Quadro 7).
1

Montagem a partir de imagens coletadas nos sites da Dreamstimee Pinterest e
Mariairanzobiotec,
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Quadro 7: Relação de bactérias literatura e resultado teste Gram
Bactéria

Gram

Citrobacter freundii

Negativa (-)

Clostridium butyricum

Positiva (+)

Escherichia coli

Negativa (-)

Klebsiella planticola – (Raoultella

Negativa (-)

planticola)
Klebsiella pneumoniae

Negativa (-)

Lactobacillus

Positiva (+)

Pantoea agglomerans

Negativa (-)

(Enterobacter gglomerans)
Fonte: Autor (2019)

Portanto, a partir destas comparações foi possível identificar duas
bactérias Gram positivas, a Clostridium butyricum e Lactobacillus. No entanto ao
se comparar a morfologia dessas bactérias descritas, apenas a bactéria
Lactobacillus é caracterizada na forma bacilos (Figura 22 e 23). Outra
característica importante para sugerir a possível bactéria foi que a Clostridium
butyricum é anaeróbica obrigatória, ou seja, não é possível seu crescimento em
meio com oxigênio, condição que foi presente em todos os crescimentos
bacterianos da pesquisa.
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Figura 22: Gram e Morfologia do Lactobacillus

Fonte: Atlas de Microbiologia Oral (2015)

Figura 23: Microscopia do Lactobacillus

Fonte: Atlas de Microbiologia Oral (2015)
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As imagens ao microscópio óptico de colônias de Lactobacillus são bem
semelhantes com as análises ao microscópio dos isoladores da glicerina
residual, sugerindo o gênero Lactobacillus como possível isolado.

5.6 RESULTADO EXTRAÇÃO DE DNA E PCR

A análise de PCR foi realizada a partir da reação descrita na metodologia,
sendo analisada pela corrida em gel de eletroforese (Figura 24).

Figura 24: Eletroforese

Fonte: Autor (2019)
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A figura 25 mostra o resultado da amplificação do PCR no gel eletroforese.

Figura 25: Resultado da corrida do gel eletroforese

Fonte: Autor (2019)

A partir do resultado obtido pela corrida no gel, foi possível observar com
a utilização de luz UV a extração e amplificação do DNA. Identificando na figura
25, é possível observar colunas de luz, onde da esquerda para direita se tem o
marcador, a extração de DNA com A 5%, B 5%, C 2% e D 2%, seguindo pela
amplificação do DNA por PCR de A 5%, B 5%, C 2% e D 2%.
Pode-se observar que em relação a extração A 5% é possível observar a
corrida através da luz formada no gel, o que significa que foi possível extrair o
DNA do isolado A 5%. Já em relação ao isolado B 5% não foi possível visualizar
luminescência no gel, o que significa que não foi possível extrair o DNA do
isolado B 5%. Esse resultado diferente resultante dos isolados com mesma
concentração, 5%, pode ser justificado pela concentração de células obtidas na
pipetagem de 1 mL dos inóculos. Sugere-se que o 1 mL coletado do inóculo A
5% tinha mais concentração de células do que o 1 mL coletado do inóculo de B
5%.
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Em relação as corridas com concentrações de 2% de glicerina residual,
podemos observar que houve pouca luminescência, significando que houve
extração, porém com um resultado pouco significativo, pois a luminescência foi
muito fraca. Sugere-se então repetir a extração com uma coleta maior de 1 mL
do inóculo de C 2% e D 2%.
Em relação ao resultado da amplificação do PCR observamos que não foi
possível à amplificação, pois nenhuma das colunas representando A 5%, B 5%,
C 2% e D 2% foi possível visualizar luminescência. O processo de extração de
DNA e PCR foram realizados duas vezes, confirmando os resultados onde não
foi possível amplificar o DNA. Esse resultado pode ser atribuído a diversos
fatores: pode ter ocorrido algum erro experimental, pois as pipetas não estavam
calibradas, a autoclave do material tinha feito a uma semana antes, podendo ter
tido algum tipo de contaminação e também devido a algum erro manual do
operador, pois o processo exigia uma sequência grande de passos, exigindo
bastante cuidado, onde a experiência nessa técnica agregaria uma maior
confiabilidade.
Outro fator importante pode ter sido a escolha do protocolo, pois dentro
do protocolo existem muitos fatores que devem ser ajustados, como a utilização
do brometo de etídeo, pois esse corante quando aplicado direto no gel pode
interferir no padrão de migração das diversas conformações que a molécula de
DNA pode assumir. Uma outra opção seria a utilização do corante Safer, que
além de não ser mutagênico oferece uma sensibilidade e melhor visualização da
amostra muito melhores. A enzima utilizada também havia sido adquirida há
muito tempo e foi mantida resfriada em freezer, que devido a quedas ou falta de
energia, pode ter tido o seu funcionamento prejudicado, influenciando na
qualidade da enzima armazenada.
Para corrigir a possibilidade desses erros recomenda-se repetir o
procedimento mais vezes e tentar outros protocolos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos foi possível realizar o isolamento de bactérias
oriundas da indústria do biodiesel, sugerindo a identificação de um tipo de
bactéria.
Em relação a concentração dos meios utilizados, o crescimento
evidenciado nas placas foi muito similar, tanto em 2% como 5%, logo as duas
concentrações estão apropriadas para o cultivo. É importante salientar que os
meios de cultivo só continham a Glicerina residual como fonte de carbono. Além
disso, não foi adicionado nutrientes extras para o crescimento. Esse fato é muito
favorável, pois se fosse passado a escala industrial, não seriam necessários
gastos com nutrientes para o crescimento bacteriano.
Os resultados das análises morfológicas e o teste Gram sugerem que foi
isolado um tipo de bactéria, Gram Positiva do tipo Bacilos. Foi possível comparar
com dados da literatura e sugerir um resultado positivo, pois as bactérias Gram
Positivas são geralmente bactérias ambientais, não patogênicas. Com o
resultado Gram positivo e Bacilos, foi possível através da pesquisa na literatura
abordada, fazer uma sugestão da bactéria gênero Lactobacillus.
Em relação a extração de DNA, os resultados foram positivos,
possibilitando a extração de DNA da amostra. Porém não foi possível à
amplificação do gene rRNA 16S, pois o protocolo precisa ser otimizado.
Em relação da biotransformação da glicerina residual em álcoois,
podemos sugerir que houve a biotransformação, uma vez que o crescimento
notório neste estudo sugere a utilização de glicerina residual como fonte de
carbono.
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