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O Hidrogênio (H2) é uma fonte de energia, sendo considerado um

combustível promissor para o futuro, podendo ser produzido por

uma série de processos,

incluindo processos microbiológicos utilizando microrganismos

anaeróbios. A produção de biodiesel, como fonte de energia,

aumentou de forma vertiginosa, sendo o Brasil

o segundo produtor mundial e o Rio Grande do Sul aparece como o

maior produtor de biodiesel do país.

Com a produção de biodiesel, o glicerol vem sendo acumulado

como subproduto e diversas pesquisas vêm sendo desenvolvida no

sentido de dar um maior valor agregado

a esse álcool. O glicerol pode ser utilizado para produzir diversos

produtos químicos de interesse industrial, incluindo o hidrogênio.

Todos os isolados foram capazes de produzir H2, porém, com uma

produção inferior à encontrada nos consórcios de origem, uma vez que os

consórcios são potenciais produtores de H2 contribuindo para

desenvolvimento de métodos biotecnológicos para produção de energia.

Dos três lodos avaliados, o lodo I.O.V apresentou maior produção de

hidrogênio, correspondente a 648,14 mL de H2 (Fig. 1), seguido do

lodo I.V que foi de 582,55 mL de H2 (Fig. 2) . Foram isolados os

microrganismos destes consórcios, sendo 6 bacilos gram negativos

(BGN) distintos macroscopicamente do lodo I.O.V (Fig. 3) e 10

bacilos gram negativos (BGN) do lodo I.V (Fig. 4).

Isolar os microrganismos pertencentes aos dois consórcios maiores

produtores de H2; dos quatro lodos anaeróbios testados.
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Foram avaliados a produção de H2 de três lodos anaeróbios, provenientes

da indústria de óleo vegetal (I.O.V), indústria vinícola (I.V) e indústria de

alimentos (I.A). Os ensaios foram realizados utilizando meio de cultivo

contendo glicerol residual da indústria de biodiesel com adição do inóculo

após o pré-tratamento térmico (90°C – 10min). Em seguida o pH inicial do

meio de cultivo foi ajustado para 6.0. Para garantir a anaerobiose foi injetado

gás nitrogênio por 10 minutos no meio de cultivo. Após, os frascos foram

mantidos em agitação a 140 rpm, a 37°C. Decorridas 72 h, foram realizadas

análises cromatográficas da composição do biogás gerado e o volume

produzido. Para os inóculos melhores produtores de H2 foram retirados 1 mL

da amostra do reator para isolar os microrganismos em placa de Petri

contendo meio de cultivo PYG (Peptone, yeast extract, glucose) sólido,

MacConkey e Tioglicolato. As placas foram incubadas em jarras de

anaerobiose em estufa a 37°C.
Fig. 3 Microrganismos do consórcio I.O.V 

Fig. 1  Produção de hidrogênio do consórcio I.O.V. e dos 6 microrganismos isoladamente 

Fig. 4 Microrganismos do consórcio I.V. 

Também foi avaliado a produção de hidrogênio de cada

microrganismos isoladamente e comparado com seu consórcio de

origem. Na figura 1 observamos que o isolado 3 obteve 488,77 mL

de H2 produzido, e seu consórcio obteve 648,14 mL de H2. E na figura

2 observamos o isolado 10 com uma produção de 445,03 mL de H2

comparado com seu consórcio que obteve 582,55 mL de H2.

Fig. 2 Produção de hidrogênio do consórcio I.V. e dos 10 microrganismos isoladamente 
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