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 Uma  fonte  de  energia  renovável  é  o  biodiesel,  no  processo  de  produção  do  biodiesel  é   formado  um
subproduto denominado glicerol.  A proporção entre esses dois produtos é  de cerca de 10% de glicerol
em  relação  ao  total  do  biodiesel  produzido.  Com  o  aumento   da  produção  de  biodiesel  ocorre  um
excedente  de  glicerol  que  pode  causar  sérios   prejuízos  caso  liberado  no  meio  ambiente.  Já  o  efluente
vinhoto é o resíduo do processo  de beneficiamento da cana de açúcar, principal componente do etanol. O
vinhoto por  sua vez, apresenta alto teor de matéria orgânica e sais minerais, também podendo causar
danos  caso  liberados  ao  meio  ambiente.  Uma  alternativa  para  estas  situações  é  o   tratamento  destes
resíduos (vinhoto e glicerol) por processos anaeróbios, o que gera  como subproduto o hidrogênio (H 2 ).
Neste trabalho aplicou-se uma mistura de vinhoto e  glicerol em um processo de fermentação, com vistas
a analisar a produção de H 2 .  Utilizou-se um reator de bancada New-Brunswick com capacidade de 7,5
L.  Os   parâmetros  aplicados  foram:  agitação  de  70  rpm,  temperatura  de  37  °C  e  controle  de   pH.  O
volume de gás produzido foi quantificado através de método adaptado da lei de  Boyle-Mariotte. Para a
determinação  da  composição  do  biogás  gerado,  bem  como  para   identificar  a  presença  de  ácidos
orgânicos nas amostras líquidas, foram realizadas  análises por cromatografia gasosa. Foram realizados 4
ensaios  com  concentrações   diferentes  de  vinhoto  e  glicerol.  O  primeiro  ensaio  foi  realizado  com  uma
concentração  de 60% Vinhoto e 40% Glicerol,  ocorrendo uma produção de H 2 de 7830 mL e obtendo
uma  AHE  (atividade  hidrogeniônica  Específica)  de  0,770718  mMol  H  2  /gSSV.h.  O   segundo  ensaio  foi
realizado com uma concentração de 80% Vinhoto  e  20% Glicerol,   ocorrendo uma produção de H 2  de
8750 mL e obtendo uma AHE de 1,175103 mMol  H 2 /gSSV.h. O terceiro ensaio foi realizado com uma
concentração de 40% Vinhoto e  60% Glicerol,  ocorrendo uma produção de H 2 de 8960 mL e obtendo
uma AHE de  0,598708 mMol H 2 /gSSV.h. O quarto ensaio foi realizado com uma concentração de  20%
Vinhoto e 80% Glicerol, ocorrendo uma produção de H 2 de 10700 mL e obtendo  uma AHE de 0,854348
mMol H 2 /gSSV.h. Portanto é possível concluir que no  experimento quatro, ocorreu uma maior produção
acumulada  de  hidrogênio,  ocorrendo   também  uma  maior  porcentagem  de  glicerol.  Já  a  AHE  é  a
capacidade  máxima  de   produção  de  H  2  por  microrganismos.  No  experimento  dois  onde  foi  possível
notar a  ocorrência de uma maior AHE em relação aos demais ensaios.
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