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Introdução

No Brasil, estima-se uma produção de 29,11 bilhões de litros de etanol para a safra de 2015/ 2016. Para cada litro de etanol produzido, são gerados de 12 a 15

litros de vinhaça de cana-de açúcar como resíduo do processo industrial. A vinhaça é utilizada como fertilizante e fonte de potássio em solos de cultivo da cana-

de-açúcar. Porém, a longo prazo, seu uso pode causar desertificação e salinização dos solos, ocasionando a redução da produtividade, além de sua infiltração

nos lençóis freáticos. Por outro lado, a vinhaça apresenta potencial de aproveitamento na produção de energia na forma de hidrogênio.

Objetivo

O objetivo deste trabalho foi isolar e identificar os microrganismos de consórcios capazes de produzir hidrogênio a partir da vinhaça. 

Metodologia

Os consórcios foram inoculados em meios de vinhaça com diferentes concentrações (7, 12, 15 e 20 g/L DQO), em anaerobiose. As amostras em que se observou 

a formação de hidrogênio foram semeadas em placas de Petri contendo meio completo e incubadas a 37°C, por 48 horas, em jarras de anaerobiose, a fim de 

obterem-se culturas puras. A confirmação da produção de hidrogênio foi avaliada em meio líquido contendo vinhaça (10 g/L DQO), suplementado com sais 

nitrogenados, com pH inicial de 6,0, e colocados em agitação (140 rpm), à temperatura de 37°C. Decorridas 30 horas de fermentação, a produção de hidrogênio foi 

analisada por cromatografia gasosa a partir da fermentação de cada microrganismo isoladamente.
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Resultados

Foram isolados 14 

microrganismos a partir de 

consórcios microbianos

Fig 1: Microrganismos isolados

13 confirmaram 

capacidade de 

produzir H2

A maior produção de H2 

foi observada para os 

isolados a partir das 

concentrações de 7 e 12 

g/L DQO de vinhaça 

Figura 2: Análise cromatográfica

da produção de hidrogênio do

isolado da concentração de 12

g/L DQO de vinhaça.Para a identificação do gênero e 

espécie, os microrganismos foram 

analisados por PCR (polymerase

chain reaction) e sequenciamento 

genético.

Fig. 3 Visualização do amplificado em 

gel de agarose dos microrganismos 

isolados.

Os resultados obtidos do

sequenciamento genético

mostraram a presença de

microrganismos anaeróbios

facultativos Bacillus cereus e

Enterococcus faecalis.

Amostra Ident N° acesso Microrganismo
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Em paralelo, os consórcios 

microbianos foram avaliados 

por DGGE (denaturing

gradient gel electrophoresis).

Fig. 4. DGGE (denaturing gradient gel 

electrophoresis).

Houve  uma predominância 

do gênero Clostridium nas 

fermentações com maior 

produção de hidrogênio

Fig. 5 Visualização do amplificado em 

gel de DGGE.

Conclusão

Neste estudo foi possível isolar e identificar linhagens de Bacillus cereus e Enterococcus faecalis, os quais são anaeróbios facultativos, como

pertencentes aos consórcios microbianos produtores de hidrogênio. Também, nestes consórcios, pela técnica de DGGE foi possível identificar

a presença do gênero Clostridium, o qual é amplamente descrito na literatura como um dos principais produtores de hidrogênio. Contudo, por

se tratar de um anaeróbio estrito, é muito difícil seu isolamento em meio de cultivo. Este trabalho mostra a possibilidade de se trabalhar tanto

com isolados, quanto com consórcios microbianos em processos de conversão da vinhaça em energia.


