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RESUMO 

  

O biodiesel (B100) é um combustível alternativo ao óleo diesel (B0). Misturas de B100 

com o B0 (misturas BX) têm sido formuladas em frações volumétricas de B100. O 

impacto do B100 e misturas BX sobre o meio ambiente é de grande interesse devido à 

possibilidade da ocorrência de derramamentos. Há poucos estudos sobre a 

biodegradação do B100 em ambiente aquático que é eficiente para limpar o meio 

ambiente contaminado com compostos orgânicos, sendo a seleção de micro-organismos 

capazes de degradar tais substâncias uma das etapas-chaves. O método do indicador 

redox 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP) foi testado para se avaliar o potencial que 

alguns micro-organismos apresentam para degradar B100 de diversas origens e suas 

misturas BX desenvolvido em placa multi-poços tipo Elisa por P. aeruginosa, E. coli, 

B. subtilis, S. aureus , S. lutea, S. cerevisiae, R. mucilaginosa, Candida sp , C. lipolytica 

,A. niger, F. moniliforme e T. wortmanii. A P. aeruginosa e a S. cerevisiae 

apresentaram maior potencial em degradar todos os B100 estudados e suas misturas BX. 

Os consórcios (P. aeruginosa + S. cerevisiae, P. aeruginosa + Candida sp, P. 

aeruginosa + A. niger, S. cerevisiae + Candida sp, S. cerevisiae+ A. niger, Candida sp 

+ A. niger) tiveram seu potencial de degradação avaliados que levaram a um aumento 

do potencial degradador de B100 quando apresentados isoladamente, assim como, 

estendeu a capacidade de biodegradação para o B0. A biodegradação aeróbia do B100-

de algodão (A), B0 e sua mistura B5 pelo consórcio de P. aeruginosa e S. cerevisiae 

não-aclimatados, com concentrações celular iniciais de 10
8 

UFC.cm
-3

, foi avaliada em 

microscomos formado por frascos de Erlenmeyers de 2000 cm
3
 a temperatura e 

velocidade de agitação controladas em 30ºC e 120 rpm, respectivamente. Acompanhou-

se o processo durante 35 dias, sendo as amostras colhidas a cada 7 dias ,quantificados o 

pH, a composição dos ésteres metílicos de ácidos graxos, EMAG, (para o B100) 

dissolvidos nas amostras líquidas e a concentração de células viáveis. Os 

cromatogramas obtidos mostraram que o B100-A composto inicialmente pelos EMAG 

C16:0,C18:0,C18:1 e C18:2 apresentou variação de sua composição ao longo do 

processo, sendo o ácido linoléico (C18:2) totalmente degradado nos C16:0, C18:0 nos 

primeiros 7 dias do processo. Ao final dos 35 dias de processo os micro-organismos não 

foram capazes de mineralizar o B100-A. A redução do pH do meio relaciona-se com as 

reações de degradação na mistura reagente, podendo ser usado como um sensor para 

acompanhar o processo de biodegradação do B100 e misturas BX. Com relação aos B0 

e B5, a redução do pH da mistura reagente ao longo do processo indicou que no 

consórcio, também foi capaz de degradar o B0 em compostos de caráter ácido, e que o 

B5 apresentou maior rendimento de processo. Foram obtidas as taxas de reação em 

tempo tendendo a zero, constante de velocidade para os EMAG e a biomassa. 

 

Palavras-Chave: Biodegradação aeróbia; biodiesel, cinética. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Biodiesel (B100) is an alternative fuel to diesel (B0). With mixtures of B100 with B0 

(BX mixtures) have been formulated in fraction volume of B100. The impact of B100 

and mixtures BX on the environment is of great interest due to the possibility of spills. 

There are few studies on the biodegradation of B100 in the aquatic environment that is 

efficient to clean the environment contaminated with organic compounds, and the 

selection of micro-organisms capable of degrading these substances one of the key 

steps. The method of the redox indicator 2,6-dichlorophenol-indophenol (DCPIP) was 

tested to evaluate the potential of some micro-organisms to degrade B100 have diverse 

backgrounds and their BX mixtures developed into multi-well plate Elisa by P. 

aeruginosa, E. coli, B. subtilis, S. aureus, S. lutea, S. cerevisiae, R. mucilaginosa, 

Candida sp, C. lipolytica, A. niger, F. moniliforme and T. wortmanii. The P. aeruginosa 

and S. cerevisiae had higher potential to degrade all studied B100 and its mixtures BX. 

Consortia (P. aeruginosa and S. cerevisiae, Candida sp and P. aeruginosa, P. 

aeruginosa and A. niger, Candida sp and S. cerevisiae, S. cerevisiae and A. niger, 

Candida sp and A. niger) had potential degradation evaluated that led to an increase in 

degrading abilities of B100 when presented separately, as well as extended the 

capability of biodegradation for B0. The B100-aerobic biodegradation of cotton (A), 

their B0 and B5 by the consortium of P. aeruginosa and S. cerevisiae non-acclimated 

cerevisiae, with initial cell concentrations of 10
8
 UFC.cm

-3
, was evaluated in 

microscomos formed by Erlenmeyer flasks of 2000 cm
3
 temperature and agitation speed 

controlled at 30° C and 120 rpm, respectively. The process followed for 35 days, with 

samples taken every 7 days, quantified the pH, the composition of fatty acid methyl 

esters, FAME, (for B100) dissolved in the liquid samples and the concentration of 

viable cells. The chromatograms showed that the B100-A composed initially by FAME 

C16: 0, C18: 0, C18: 1 and C18: 2 showed variation in composition throughout the 

process, and linoleic acid (C18: 2) completely degraded in C16: 0, C18: 0 in the first 

seven days of the process. At the end of 35 days to process micro-organisms were not 

able to mineralize the B100-A. The reduction of pH is related to the degradation 

reactions in the reaction mixture, which can be used as a sensor to monitor the process 

of biodegradation of the BX mixtures and B100. With respect to B0 and B5, lowering 

the pH of the reaction mixture throughout the process indicated that the consortium was 

also able to degrade the B0 in acidic compounds, and that B5 had a higher yield 

process. We obtained the rates of reaction time tends to zero, the rate constant for the 

FAME and biomass.
 

 

Keywords: Aerobic biodegradation, biodiesel, kinetics 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Os problemas de origem ambiental e energética são gargalos da sociedade 

moderna que devem crescer sustentavelmente. Os combustíveis alternativos têm 

recebido atenção intensa devido à existência de fontes de petróleo limitadas, ao rápido 

crescimento do preço desse insumo e à preocupação com o meio ambiente. O B100 é 

um combustível alternativo composto de uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos 

graxos – EAAG - provenientes de biomassas lipídicas que podem ser de origem vegetal, 

animal ou microbiana.   

O B100 tem sido apontado como um combustível biodegradável, percentual de 

biodegradabilidade de 98% em 21 dias de processo (Leung et al., 2005), e alternativo ao 

B0 (FERRARI et al., 2005). 

Misturas desses combustíveis (misturas B0/B100) têm sido formuladas com 

proporção de B100 que podem variar de 1 a 99% (v/v). Especificamente no Brasil, o 

B100 tem sido utilizado como aditivo ao B0 com percentual de 5% (v/v) desde 2010, 

estando em estudo à viabilidade desse percentual para 7% em 2012 (KARDEC, 2011). 

 Dados estatísticos mostram que, no Brasil, as atividades como carga e descarga 

de petróleo e derivados, operações de lavagem de tanques de navios, tratamentos de 

óleo entre outras, contribuem com 90% da poluição por hidrocarbonetos de petróleo. 

Acidentes com transporte contribuem com apenas 5 a 10% da poluição, porém, sua 

ocorrência é muito mais danosa ao meio ambiente, caso não seja controlada 

rapidamente (VITAL,1992;URURAHY,1998). 

Além desses problemas, é importante ressaltar que a recuperação de áreas 

contaminadas é uma tarefa complexa e bastante demorada, e em alguns casos não se 

consegue atingir os limites permitidos pela legislação ou órgãos ambientais cuja 

extensão e natureza desses danos dependerão do tipo de tratamento recebido e da forma 

pela qual esteja disposto no ambiente. O tratamento biológico de resíduos gerados pelo 

setor petrolífero já é realidade nos dias atuais cujas aplicações variam de acordo com: 

características do sítio contaminado; potencialidades da microbiota presente; natureza 

da operação com o derivado de petróleo (armazenamento, distribuição) incluindo, 

naturalmente, a relação custo-benefício (KHAN et al.,2004). 

Com a comercialização do B0, com percentual ainda pequeno de biocombustível 

B100, há necessidade de estudar o possível impacto no meio ambiente aquático devido 

à presença deste ser uma grande fonte de contaminação daquele ambiente, podendo 
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causar danos extensivos aos ecossistemas: aquático, solo e atmosférico (RODRIGUES, 

2009).  

Poucos estudos têm sido realizados sobre a biodegradação do B100 em ambiente 

aquático e como este afetaria a degradação do B0 nesse ambiente. De acordo com 

(Zhang et al.,1998), o B100 pode promover e acelerar a biodegradação aeróbia do B0 

em misturas aquosas contendo nutrientes e biomassa por meio do processo biológico 

conhecido como cometabolismo.  

Os micro-organismos são os principais agentes da biodegradação de moléculas, 

incluindo os óleos vegetais que são utilizados por esses para a obtenção de energia que é 

usado para reduzir a concentração e/ou toxidez de compostos químicos apontado como 

uma alternativa viável na descontaminação de locais impactados, que consiste da 

utilização de um ou mais consórcios microbianos, indígenas ou não, para a degradação 

de contaminantes orgânicos (PEREIRA e LEMOS, 2006). 

Assim como, vários micro-organismos têm sido apontados como potencialmente 

biodegradadores do B100 e B0, dentre os citados na literatura, encontram-se: a) 

bactérias: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas oleovarans, Burkolderia cepacia, 

Burkholderia gladioli, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Marinomonas vaga, dentre 

outros (Follis,1994;Vieira et al., 2009); b) leveduras: Candida, Pichia, Rhodotorula e 

Saccharomyces, assim como os gêneros Sporobolomyces são degradadores de uma 

mistura de hidrocarbonetos (Zhang et al., 1998;Leung et al.,2005) ; c) fungos 

filamentosos: Aspergillus japonicus, Aspergillus terreus, Aspergillus niger e Aspergillus 

flavius (ZIINO et al.,1999). 

 O objetivo principal dessa dissertação foi estudar o processo de biodegradação 

aeróbia do B100-A e o potencial das linhagens microbianas em degradar não só o este, 

mas vários B100 produzidos a partir de óleos vegetais comestíveis (canola, milho, soja, 

girassol e de farelo de arroz), óleos vegetais não-comestíveis (pinhão manso) e 

óleos/gorduras residuárias (óleo de algodão, óleo de fritura e gorduras de frango e de 

boi) e suas misturas com o B0. O trabalho foi realizado em três etapas: 1º etapa – 

seleção de linhagens microbianas e consórcios destas com maior potencial para 

degradar os diferentes combustíveis e suas misturas BX (B5/B10/B20/B40/B50) através 

da técnica rápida do indicador DCPIP; 2º etapa– realizar estudos da biodegradabilidade 

dos B100-A e suas misturas BX-A (B5/B10/B20/B30) em microcosmos; 3º etapa – 

desenvolvimento do estudo cinético da condição de biodegradação do B100-A através 

do consórcio de linhagens microbianas anteriormente selecionadas.    
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Biodiesel 

 

Os combustíveis alternativos têm recebido atenção intensa devido à existência 

de fontes de petróleo limitadas, o rápido crescimento do preço deste insumo e a 

preocupação com o meio ambiente. O B100 é um combustível composto de uma 

mistura de EAAG provenientes de biomassas lipídicas que podem ser de origem 

vegetal, animal ou microbiana. Tem sido apontado como um combustível limpo, 

biodegradável, livre de compostos aromáticos e de metais, com características 

semelhantes ao B0 (FERRARI et al.,  2005). O B100 apresenta as seguintes vantagens: 

a) alternativo ao B0; b) é uma fonte de combustível renovável; c) reduz o impacto sobre 

o meio-ambiente; d) os gases de emissão são menos agressivos e, e) é biodegradável 

(VICENTE et al., 2004). Dentre os métodos viáveis existentes para se produzir o B100 

destaca-se a transesterificação do triglicerídeo (Figura 1) com álcoois em presença de 

catalisadores. O esquema global dessa reação está mostrado na Figura 2.  

 

 

Figura 1– Estrutura de um triglicerídeo  

em geral. (Fonte: MORRISON e BOYD, 1992). 

 

 

 

 

 Figura 2– Transesterificação de triglicerídeo com alcoóis. (Fonte: MOSER, 2009). 

 

  O número de carbonos, insaturações e a configuração geométrica do B100 

produzido no território brasileiro e regulamentado pela Resolução ANP (Agência 
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Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) N
o 

7/2008 (Tabela 1), são 

determinantes no metabolismo dos ácidos graxos. Os ácidos graxos, palmítico e 

esteárico apresentam oxidação a CO2 e H2O e liberam grande quantidade de energia 

metabólica (PELCZAR et al., 1997). 

 A partir de 1º de janeiro de 2010 com base na lei 11.097/2005 passou a ser 

obrigatória a mistura de 5% de B100 em todo B0 consumido no Brasil, exceto óleo 

diesel marítimo. Para os atuais dados de mercado, a nova mistura deve gerar economia 

de divisas da ordem de US$ 1,4 bilhão/ano devido à redução das importações de B0. 

Segundo estudo realizado pela ANP, cada litro da nova mistura diminui em 3% a 

emissão de CO2, além de reduzir também a emissão de material particulado. 

  

2.1.1.Biomassa 

 

 

 As diversas biomassas lipídicas são fontes disponíveis do primeiro substrato da 

reação de produção de B100, ou seja: os triglicerídeos. De acordo com Morrison e Boyd 

(1992), os triglicerídeos são ésteres da união de três ácidos graxos (R1, R2, R3) cujas 

cadeias carbônicas podem ser de mesmo tamanho ou não, a uma molécula de glicerol 

tendo suas três hidroxilas ligadas aos radicais carboxílicos (Figura 1).  

  As propriedades físicas dos triglicerídeos dependem da estrutura e da 

distribuição dos ácidos graxos (AG) que compõem sua molécula (CLAUSS, 1996, 

LIMA e NASSU, 1996). Os ácidos graxos diferem entre si a partir de três 

características: a) tamanho da cadeia carbônica, b) número de insaturações e c) presença 

de grupamentos químicos.  

 Os AG que possuem ligações simples entre dois átomos de carbonos, saturados, 

são: valérico (C5:0), caproíco (C6:0), enântico (C7:0), caprílico (C8:0), capríco (C10:0), 

undecanóico (C11:0), laurístico (C12:0), tridecanóico (C13:0), mirístico (C14:0), 

pentadecanóico (C15:0), palmítico (C16:0), margárico (C17:0), esteárico (C18:0), 

araquídico (C20:0), behêmico (C22:0), tricosanoíco (C23:0), lignocérico (C24:0) e 

outros. 
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Tabela 1–Especificação do B100 segundo a Resolução ANP N 
o 

7/2008. (Fonte: ANP, 

2010). 

 

Propriedade Unidade Limite 

Método 

ABNT/ 

NBR 

ASTM  EN/ISO 

Aspecto - LII 
(1)

 - - - 

Massa específica a 20º C kg/m
3
 850-

900 

7148 

14065 

1298 

4052 

EN ISO 3675 

ENISO 12185 

Viscosidade Cinemática a 40ºC mm
2
/s 3,0-6,0 10441 445 EN ISO 3104 

Teor de Água (máximo)
 (2)

 mg/kg 500 - 6304 ENISO 12937 

Contaminação Total (máximo) mg/kg 24 - - ENISO 12662 

Ponto de fulgor (mínimo) 
(3)

 ºC 100,0 14598 93- EN ISO 3679 

Teor de éster (mínimo) % massa 96,5 15342 
(4) 

(5)
 

- EN 14103 

Resíduo de carbono 
(6)

 % massa 0,050 - 4530 - 

Cinzas sulfatadas (máximo) % massa 0,020 6294 874 EN ISO 3987 

Enxofre total (máximo) mg/kg 50 - 

- 

5453 ENISO 20846 

ENISO 20884 

Sódio + Potássio (máximo) mg/kg 5 15554 

15555 

15553 

15556 

- EN 14108 

EN 14109 

EN 14538 

Cálcio + Magnésio (máximo) mg/kg 5 15553 

15556 

- EN 14538 

Fósforo (máximo) mg/kg 10 15553 4951 EN 14107 

Corrosividade ao cobre, 3h a 50 

ºC (máximo) 

- 1 14359 130 EN ISO 2160 

Número de Cetano 
(7)

 - Anotar - 613 

6890 
(8)

 

EN ISO 5165 

Ponto de entupimento de filtro a 

frio (máximo) 

ºC 19 
(9)

 14747 6371 EN 116 

Índice de acidez (máximo) mgKOH/g 0,50 14448 

- 

664 

- 

- 

EN 14104 
(10)

 

Glicerol livre (máximo) % massa 0,02 15341 
(5)

 

- 

6584 

(10) 

- 

- 

EN 14105 
(10)

 

EN 14106 
(10)

 

Glicerol total (máximo) % massa 0,25 15344 
(5)

 6584
(10)

 - 

EN 14105 
(10)

 

Mono, di, triacilglicerol 
(7)

 % massa Anotar 15342 
(5)

 

15344 
(5)

 

6584
(10)

 - 

EN 14105 
(10)

 

(1) LII – Límpido e isento de impurezas com anotação da temperatura de ensaio; 

(2) O limite indicado deve ser atendido na certificação do B100 pelo produtor ou importador; 

(3) Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130ºC fica dispensada a análise de teor de metanol 

ou etanol; (4) O método ABNT NBR 15342 poderá ser utilizado para amostra oriunda de gordura animal; (5) Para 

B100 oriundo de duas ou mais matérias-primas distintas das quais, uma consiste de óleo de mamona: a) teor de ésteres, 

mono-, diacilgliceróis: método ABNT NBR 15342; b) glicerol livre: método ABNT NBR 15341; c) glicerol total, 

triacilgliceróis: método ABNT NBR 15344; d) metanol e/ou etanol: método ABNT NBR 15343; (6) O resíduo deve ser 

avaliado em 100% da amostra; (7) Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais constantes da 

tabela de especificação a cada trimestre civil. Os resultados devem ser enviados pelo produtor de B100 à ANP, 

tomando uma amostra do B100 comercializado no trimestre e, em caso de neste período haver mudança de tipo de 

matéria-prima, o produtor deverá analisar número de amostras correspondente ao número de tipos de matérias-primas 

utilizadas; (8) Poderá ser utilizado como método alternativo o método ASTM D6890 para número de cetano; (9) O 

limite máximo de 19ºC é válido para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia, devendo ser anotado para as 

demais regiões. O B100 poderá ser entregue com temperaturas superiores ao limite supramencionado, caso haja acordo 

entre as partes envolvidas. Os métodos de análise indicados não podem ser empregados para B100 oriundo apenas de 

mamona; (10) Os métodos referenciados demandam validação para as matérias-primas não previstas no método e rota 

de produção etílica. 
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 Aqueles que apresentam duplas ligações entre dois átomos de carbono são 

denominados de ácidos graxos insaturados, tais como os ácidos: miristioleico (C14:1), 

pentadecenóico (C15:1) palmitoléico (C16:1), cis-heptadecenoico (C17:1), oléico 

(C18:1), linoléico (C18:2), linolênico (C18:3), gadolêico (C20:1), erúcico (C22:1), 

nervônico (C24:1) e outros (MORRISON e BOYD, 1992, MA e HANNA, 1999).   

  Os AG são compostos apolares, pois as regiões polares de seus precursores 

desapareceram durante a formação das ligações do tipo éster, sendo, portanto, 

hidrofóbicos. São insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, tais como, os 

álcoois metílico, etílico e propílico, a benzina, o éter e o clorofórmio. Os triglicerídeos 

líquidos (óleos) têm seu conteúdo de AG insaturados elevado. Aqueles triglicetídeos 

sólidos ou pastosos à temperatura ambiente são conhecidos como gorduras que são 

insumos que predominam o AG saturado (MORRISON e BOYD, 1992). Os 

triglicerídeos são reconhecidos como óleos ou gorduras produzidos e armazenados nos 

organismos dos seres vivos para fins de reserva alimentar. As fontes mais comuns de 

triglicerídeos são: vegetal, animal e microbiológica.  

As plantas oleaginosas são fontes comuns de triglicerídeos cujo teor de óleo 

varia de acordo com a espécie. Os óleos vegetais, comestíveis e não-comestíveis, são 

constituídos de: 90 a 98% de triglicerídeos e de um pequeno percentual de diglicerídeos, 

monoglicerídeos, ácidos graxos livres (AGL), água, esteróis, fosfolipídios (também 

conhecidos como gomas), odorantes e outras impurezas. Muitos dos óleos comestíveis e 

não-comestíveis obtidos de oleaginosas crescem em diferentes regiões do mundo e têm 

sido empregados para produzir B100 com sucesso, ou seja, com rendimento de processo 

superior a 0,9kg B100/kg óleo (Moser, 2009), encontrando-se comumente dentre esses, 

os óleos de: girassol, canola, algodão, soja, dendê (ou palma), milho, coco e amendoim. 

Há, no entanto, várias outras oleaginosas com possibilidade de extração de óleos 

vegetais para a produção do B100 em larga escala, sendo o Brasil um dos países que 

apresenta, de forma palpável, esta possibilidade. Nesse contexto, salienta-se que a 

biodiversidade da região nordeste do Brasil dispõe de diversas espécies oleaginosas 

perenes, nativas e adaptadas às condições do seu clima semi-árido desfavorável, 

encontrando-se entre estas a oiticica, a mamona, o catolé, o pinhão-manso, a macaúba, a 

indaiá, o buriti, o pequi, a pupunha e outras.  

O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma planta produtora de óleo com todas 

as qualidades necessárias para ser usado como biocombustível, substituindo o 
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petrodiesel, pois produz sementes com índice de óleo de 37% (PURCINO e 

DRUMMOND, 1986). 

O Brasil possui o segundo maior rebanho de gado bovino do mundo, que é 

constituído por triacilglicerídeos que tem na sua composição principalmente os ácidos 

palmítico (~ 30%), esteárico (~ 20-25%) e oléico (~ 45%) (ABOISSA, 2007). 

Considerando a sua alta produção e baixo custo de comercialização, o sebo de boi 

apresenta-se como uma opção de matéria-prima para a produção de biodiesel. 

As viabilidades técnica e econômica de uma biomassa de origem vegetal 

dependem de suas respectivas competitividades técnica, econômica e sócio-ambiental, 

inclusive, de aspectos agronômicos como: a) teor de óleo, b) produtividade/unidade 

área, c) equilíbrio agronômico e demais aspectos do ciclo da planta, d) atuação em 

diferentes sistemas de produtividade, e) ciclo da planta, f) adaptação territorial 

(RAMOS et al., 2003). As Tabelas 2 e 3 apresentam o teor de óleo e o perfil de ácidos 

graxos para diversas oleaginosas, respectivamente.  

 

  Tabela 2–Teor de óleo nas sementes de diversas oleaginosas.  

(Fonte: MELO et al., 2006). 

Oleaginosa Teor de óleo nas sementes (%) 

Milho 

Soja 

Algodão 

Oliva 

Girassol 

Amendoim 

Canola 

Mamona 

Dendê 

Coco 

Oiticica 

Mamona 

Catolé 

Pinhão-manso 

Babaçu 

            5,00 

18,00-20,00 

18,00-20,00 

25,00-30,00 

35,00-45,00 

45,00-50,00 

45,00-50,00 

45,00-50,00 

45,00-50,00 

65,00-68,00 

           54,00  

45,00-50,00 

           67,00 

           54,00 

           27,00 
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Tabela 3– Perfil de ácidos graxos para diversos tipos de oleaginosas. 

Óleo 
Teor de Ácidos Graxos (%) 

C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 Outros Referência 

Milho 

Semente de algodão 

Azeitona 

Dendê (Palma) 

Amendoim 

Canola 

Soja 

Girassol 

Pinhão manso 

Mamona 

6,00 

28,30 

14,60 

42,60 

11,40 

 3,50 

11,90 

 6,40 

14,20 

3,17 

- 

- 

- 

0,30 

- 

0,10 

0,30 

0,10 

0,70 

- 

2,00 

0,90 

- 

4,40 

2,40 

0,90 

4,10 

2,90 

44,70 

2,06 

44,00 

13,30 

75,40 

40,50 

48,30 

54,10 

23,30 

17,70 

32,80 

6,32 

48,00 

57,50 

10,00 

10,10 

32,00 

22,30 

54,20 

72,90 

0,20 

7,99 

- 

- 

- 

0,20 

0,90 

- 

6,30 

- 

32,80 

80,47 

- 

- 

- 

1,10 

9,10 

0,20 

- 

- 

0,20 

- 

Dermirbas (2008) 

Akoh et al., (2007) 

Pinto et al., (2005) 

Dermirbas (2008) 

Akoh et al., (2007) 

Pinto et al., (2005) 

Pinto et al., (2005) 

Dermirbas (2008) 

Pinto et al., (2005)  

Cavalcanti, (2008) 

 

Fatores como geografia, clima e economia determinam a biomassa de maior 

interesse para a produção de B100, fortalecendo sua flexibilidade no mundo (KNOTHE 

et al., 2006). Dessa forma, tem-se que nos Estados Unidos da América o óleo de soja é 

primordial para a produção de B100, nos países tropicais tem-se os óleos de dendê, soja, 

algodão e outros óleos de menor produção e na Europa, os óleos de girassol e canola. 

Especificamente no Brasil, tem-se a produção do biodiesel originário de plantas 

oleaginosas pautada na soja, no milho, no amendoim, no babaçu e na palma, sendo que 

73,30% do volume total de B100 produzido no Brasil são provenientes do óleo de soja 

(AMARAL, 2009). 

  

2.1.1.1. Algodão 

 

A espécie de algodoeiro G. hirsutum L.r. latifolium Hutch. (Figura 3), mais 

plantada no mundo, com 33,31 milhões de hectares e que produz sementes com línter, é 

responsável por 90% da produção mundial de algodão em caroço ou algodão em rama, 

bastante usada pela humanidade. A semente de algodão, sendo recoberta com línter é 

rica em óleo, contém em média 60% de caroço e 40% de fibra. Constitui uma das 

principais matérias-primas para a indústria de óleo comestível (ABOISSA, 2007). 

De acordo com Boccardo (2004), o rendimento em óleo de algodão varia de 0,1-

0,2 t/ha, com 3 meses de colheita e ciclo máximo de eficiência anual. O óleo das 

sementes de algodão apresenta coloração escura, provocada por pigmentos que 

acompanham o gossipol no interior das glândulas distribuídas nos cotilédones e 

hipocótilo. 
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Figura 3–Algodão em natura. (Fonte: 

QUEIROZ e RIBEIRO, 2010). 

 

 

O B100-A é proveniente do óleo bruto de algodão, adquirido na Bahia, refinado 

na Usina de Biodiesel de Caetés, administrada pelo Centro de Tecnologia do Nordeste 

(CETENE) para abastecimento de veículos de transporte local, cuja adesão ao 

bicombustível tem como aspectos importantes: econômico, financeiro e social, além da 

redução da poluição na atmosfera. O percentual usado na mistura do combustível é de 

4% mas para o projeto da Escola SENAI de Garanhuns deverá apresentar-se entre 10% 

e 35%. A Tabela 4 mostra a composição do óleo de algodão refinado adquirido em 

supermercado da cidade do Recife PE.  

 

 

Tabela 4– Composição química dos óleos e biodiesel de semente de algodão. 

(Fonte: CAVALCANTI, 2008). 

Composto 
Palmítico 

(C 16:0) 

Esteárico 

(C 18:0) 

Oléico 

(C 18:1) 

Linoléico 

(C 18:2) 

Linolênico 

(C 18:3) 

Araquidônico 

(C 20:0) 

Óleo* 13,70 2,30 23,50 53,30 3,90 3,40 

Biodiesel** 18,68 26,63 46,11 8,58 - - 

           * Percentual de ácido graxo; ** Percentual de Éster de ácido graxo. 

 

 

 Ferreira (2007) realizou estudo sobre a otimização do processo de produção do 

B100-A por rota metílica, sendo os valores das propriedades físico-químicos desse 

combustível apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5- Parâmetros físico-químicos do biodiesel de algodão. (Fonte: FERREIRA, 2007). 

Propriedade Unidade 
Limite ANP 

R042/2004 

Limite EN 

14214/2003 

Limite 

D6751-03a 

Valor 

Reportado 

Aspecto - LII - - LII 

Massa específica a 15ºC kg/m
3
 - 860 a 900 - 886,0 

Massa específica a 20ºC kg/m
3
 - - - 882,3 

Viscosidade cinemática 

a 40ºC 
mm

2
/s - 3,5 a 5,0 1,9 a 6,0 4,3 

Água e sedimentos, 

máx. 
% (V) 0,05 - 0,05 0,0 

Ponto de fulgor, mín. ºC 100,0 101,0 130,0 182,0 

Teor de éster, mín. % (massa) - 96,5 - 98,3 

Enxofre total, máx. mg/kg - 10 

0,0015 

(S15) 0,05 

(S500) 

<100 

Corrosividade ao cobre, 

3h a 50ºC, máx. 
- 1,00 1,00 3 1a 

Índice de acidez, máx. mg KOH/g 0,80 0,50 0,80 0,003 

Metanol ou etanol, 

máx. 
% (massa) 0,50 0,20 - 0,02 

     

 

2.2.  Diesel mineral 

 

Define-se óleo diesel como sendo uma mistura de hidrocarbonetos constituída 

por frações com ponto de ebulição superiores ao querosene (mais pesadas) e inferiores 

aos lubrificantes (mais leves), que corresponde aos destilados intermediários do petróleo 

e cuja faixa de destilação se situa, aproximadamente, entre 190 e 380ºC. O B0 é obtido 

a partir da refinação do petróleo bruto sendo formulado através da mistura de diversas 

substâncias, como gasóleos, é uma mistura complexa constituída basicamente de 

hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos, naftênicos e aromáticos, em pequenas 

quantidades, moléculas de enxofre, nitrogênio, metais e oxigênio. 

A fração aromática contém hidrocarbonetos alquilados de um ou dois anéis 

conjugados até os poliaromáticos – HPA, sendo os principais apresentados na Tabela 6. 

É composto de moléculas com oito a quarenta átomos de carbono e são normalmente 

mais pesados e menos voláteis que a gasolina.  
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Tabela 6– Identificação de HPA. (Fonte: ASTDR, 1995). 

Nome Fórmula Molecular Fórmula Estrutural 

Acenafteno 12 10C H  
 

Acenaftileno 12 8C H  
 

Antraceno 14 10C H  
 

Benzo[a]antraceno 18 12C H  
 

Benzo[a]pireno 20 12C H  
 

Benzo[b]fluoranteno 20 12C H  
 

Benzo[e]pireno 20 12C H  
 

 

Benzo[k]fluoranteno 20 12C H  

 

Benzo[g,h,i]perileno 22 12C H  
 

Benzo[j]fluoranteno 20 12C H  
 

Criseno 18 12C H  
 

Dibenz[a,h]antraceno 22 14C H  
 

Fluoranteno 16 10C H  
 

Fluoreno 13 10C H  
 

Indeno[1,2,3-c,d]pireno 22 10C H  
 

Fenantreno 14 10C H  
 

Pireno 16 10C H  
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De acordo com sua aplicação, o óleo diesel pode ser classificado em seis tipos: 

 tipo B (diesel interiorano) – apresenta teor máximo de enxofre de 0,35%; 

 tipo D (diesel metropolitano) – apresenta teor máximo de enxofre de 0,20%; 

 tipo S500– apresenta teor máximo de enxofre de 0,05%; 

 extra diesel aditivado; 

 diesel de referência – também conhecido como diesel padrão; 

 diesel marítimo – difere do automotivo apenas no ponto de fulgor. 

 

A partir de 2005 nas grandes cidades brasileiras, o diesel S500 passou a ser 

comercializado, adequando-se às tendências internacionais da redução de emissão de 

enxofre, sendo o teor máximo 0,05%, uma vez que esse elemento químico é 

extremamente indesejável para o meio ambiente e os motores a diesel, pois durante o 

processo de combustão formam gases tóxicos, como: o trióxido de enxofre. Tabela 7 

apresenta composição do óleo diesel pesado e do leve. 

A partir de 2005 nas grandes cidades brasileiras, o diesel S500 passou a ser 

comercializado adequando-se às tendências internacionais da redução de emissão de 

enxofre, sendo o teor máximo 0,05%, uma vez que este elemento químico é 

extremamente indesejável para o meio ambiente e os motores a diesel, pois durante o 

processo de combustão formam gases tóxicos, como: o trióxido de enxofre. Tabela 7 

apresenta composição do óleo diesel pesado e do leve. 

 

Tabela 7– Composição do óleo diesel mineral. (Fonte: CAVALCANTI,2008). 

Tipo Número de átomos de carbono na cadeia do hidrocarboneto 

Leve 

 

12 a 18 átomos de carbono (n-alcanos, ciclanos, olefinas, olefinas 

aromáticos mistos). 

Pesado 18 a 25  

 

 

2.3.  Misturas do diesel mineral com biodiesel  

 

Misturas do diesel mineral com o biodiesel (misturas BX, sendo “X” a fração 

volumétrica do B100 na mistura) têm sido formuladas mundialmente. Especificamente 

no Brasil, o B100 vem sendo utilizado como aditivo ao B0, i.e., a fração volumétrica foi 

variada, gradativamente, de 2 para 4% a partir de 2008. Foi previsto para janeiro de 

2010 o uso da mistura B5 em todo território brasileiro.  
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Cavalcanti (2008) criou um banco de dados experimentais sobre as viscosidades 

e massa específica para o B100-A, suas misturas BX-A, onde X variou de 2 a 50%, e o 

diesel metropolitano sem aditivos (faixa de temperatura: 20 a 60º C). Os valores obtidos 

para estas propriedades apresentaram-se entre aqueles obtidos para o B0, e B100, 

podendo ser estimados pela Equação 1 para a faixa de temperatura indicada. Os 

coeficientes da correlação empírica, para as temperaturas 20 e 35º C, estão apresentados 

na Tabela 8.  

 

   2
)( XCXBAXBX   [1] 

 

    

Tabela 8 – Coeficientes de correlação empírica. (Fonte: CAVALCANTI, 2008). 

Temperatura 

(°C) 

A 

(cSt) 

B 

(cSt) 

C 

(cSt) 

20 

35 

4,45 

3,30 

2,40 

1,43 

0,76 

0,38 

 

  

Dantas (2006) criou banco de dados sobre algumas propriedades físico-químicas 

das Misturas BX-A, ver Tabela 9. 

 

Tabela 9– Parâmetros físico-químicos das misturas BX de algodão. (Fonte: DANTAS, 

2006). 

Parâmetros 
misturas BX 

B0   B5  B10 B15 B20 B25 B100  

Teor de enxofre (%) 

Densidade 20º C (kg/m
3
) 

Ponto de Fulgor (o
 C) 

Índice Cetano 

0,168 

853,0 

54,0 

45,0 

0,130 

855,6 

57,0 

48,9 

0,101 

856,0 

59,0 

49,5 

0,062 

857,7 

60,0 

49,6 

0,036 

858,3 

61,0 

50,0 

0,035 

859,2 

62,0 

50,6 

0,001 

855,0 

167,0 

NI* 

      * NI – Não informado 

 

 

2.4. Biodegradação de poluentes orgânicos 

 

 

O momento da sociedade pós-moderna exige que o eco-comportamento dos 

produtos químicos seja conhecido, sendo sua avaliação de responsabilidade dos 

manufatores.  
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Os produtos químicos, quando no meio-ambiente, não devem atuar como 

agentes nocivos ou apresentar riscos para os seres vivos (animal e vegetal). É de 

conhecimento público que a partir da revolução industrial, 1760, muitos compostos 

antropogênicos têm sido lançados em larga escala no meio ambiente aquático, solo e 

atmosférico. Pesquisas têm indicado que estes compostos são biodegradáveis, porém, 

uns apresentam alta biodegradabilidade (AB), outros, lamentavelmente, baixa 

biodegradabilidade (BD), como por exemplo, plásticos, corantes e pigmentos, os quais 

causam grande impacto ao meio ambiente e também no desenvolvimento da sociedade 

pós-moderna.  

 De acordo com a Comunidade Européia (CE) (2003), substâncias que 

apresentam o teor de biodegradação superior ou igual a 70% em 28 dias ao usar-se um 

dos testes específicos para se avaliar a biodegradação inerente, são consideradas como 

biodegradáveis, significando que apresentam potencial para biodegradação. Por outro 

lado, se o teor de biodegradabilidade estiver no intervalo de 20 a 70%, essa substância é 

considerada parcialmente biodegradável com indicação da formação de subprodutos 

(metabolitos) estáveis (BEEK et al.,2001). Portanto, é de extrema importância avaliar o 

eco-comportamento dos compostos que são de descarte, no meio ambiente, através da 

investigação do grau de biodegrabilidade dos mesmos (PAGGA, 1997).  

 O ciclo das substâncias é um importante princípio nos sistemas ecológicos 

naturais complexos e técnicos, isto é, industriais (ex.: tratamento de água), devendo-se, 

traçar a evolução dos elementos químicos, como carbono, nitrogênio e fósforo. Os 

micro-organismos, bactérias e/ou fungos filamentosos, quebram as moléculas do 

“composto orgânico a ser degradado ou composto orgânico dissolvido” (COD) em 

outras com estruturas moleculares mais simples (processo de biodegradação), as quais 

podem seguir quebrando em outras mais simples até atingirem, por fim, o nível químico 

(mineralização biótica). Além da biomassa microbiana (x), os produtos finais 

(catabólitos) do processo de mineralização são: dióxido de carbono, amônia e água 

(PAGGA, 1997, WILDE e BOETENS, 1998). A reação global do processo de 

mineralização biótica é representada pela Equação 2:  

 

COD + O2 → CO2 +H2O + x
 

[2] 

 

 A biorremediação de poluentes orgânicos pode ser um processo espontâneo ou 

controlado, onde a degradação dos poluentes ocorre por catálise biológica (degradação 
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bioquímica) através de reações bioquímicas mediadas por micro-organismos que 

transformam compostos quimicamente complexos em compostos mais simples, 

liberando apenas substâncias inertes, como dióxido de carbono e água 

(BHUPATHIRAJU et al., 2002).  

 Moreira e Siqueira (2002) indicaram que vários contaminantes podem ser 

tratados biologicamente como: petróleo bruto, hidrocarboneto do petróleo, gasolina, 

óleo diesel, combustível de avião, preservativos de madeira, solventes diversos, ou 

outros compostos xenobióticos, existindo mais de 300 compostos individuais passíveis 

de destoxificação por biorremediação. 

 Segundo Baker e Herson (1994), as principais vantagens da biorremediação são:  

 Pode ser feita no local; 

 Mantém ruptura mínima do sítio contaminado; 

 Eliminação de custos de transportes, poluentes de forma permanente e da 

persistência prolongada de determinados poluentes. 

 

 A biorremediação pode ser considerada fonte de controle e prevenção de 

poluição, reduzindo a toxidade dos orgânicos e o potencial de migração de constituintes 

perigosos do ambiente aquático, não oferecendo riscos ao ambiente, uma vez que, 

favorece a degradação de compostos poluentes e/ou tóxicos como hidrocarbonetos 

aromáticos a: 

 

 Compostos com peso molecular menor apresentando maior polaridade; 

 Em alguns casos pode conduzir a CO2 e H2O (mineralização); 

 Compostos resultantes da biodegradação são menos nocivos ao ambiente; 

 Concentrações dos poluentes originais podem ser reduzidas a níveis aceitáveis 

pelos órgãos de saúde, propiciando a recuperação da área contaminada. 

 

 Portanto, pode-se dizer que a biorremediação visa recuperar áreas contaminadas 

mediante a biodegradação de substâncias contaminantes, estimulando o crescimento da 

população microbiana pela adição de nutrientes, oxigênio e biossurfactantes 

(bioestimulação) e a inoculação de micro-organismos ou consórcios microbianos 

enriquecidos (bioaumento), capazes de degradar o contaminante, cujo benefício é a 
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mineralização do poluente, isso é, a transformação em gás carbônico, água e biomassa 

microbiana (PELCZAR et al., 1997, BENTO et al., 2003, TORTORA et al., 2003). 

Além do mais, esta técnica baseia-se na premissa que uma grande parte dos 

constituintes do produto a degradar seja prontamente degradável (FERNÁNDEZ-

ÁLVAREZ et al., 2006).  

 Esse fato é discutido por Zhang et al. (1998) para que haja uma biorremediação 

efetiva de produtos de baixa degradabilidade, além das condições físicas e ambientais, é 

necessário que ocorra bio disponibilidade de um segundo substrato biodegradável (fonte 

de carbono), com baixíssima toxidez, de modo que seja possível seu consumo realizado 

primeiramente, dessa forma, favorecendo o aumento na concentração da biomassa 

microbiana. Esse processo é conhecido como biodegradação cometabólica, sendo 

especialmente significante quando o composto químico a degradar seja altamente 

resistente, como no caso do petróleo e seus derivados.  

 A estrutura química dos poluentes orgânicos tem uma profunda influência 

quanto à velocidade dos micro-organismos metabolizarem estas moléculas, 

especialmente com respeito às taxas e extensão de biodegradação, pois, alguns 

compostos orgânicos são rapidamente biodegradados, enquanto outros são recalcitrantes 

(não biodegradáveis). Geralmente, compostos ramificados e polinucleados são mais 

difíceis para degradar que moléculas monoaromáticas ou com cadeias simples, 

aumentando-se o grau de halogenação da molécula, diminui-se a biodegradabilidade 

(ALEXANDER, 1965 apud ATLAS, 1986). Hidrocarbonetos com baixo a médio peso 

molecular e alcoóis são exemplos de compostos facilmente biodegradáveis. 

 Os compostos aromáticos de até três anéis são degradados mais facilmente, mas, 

há linhagens de micro-organismos capazes de degradar compostos com cinco ou mais 

anéis aromáticos que, em geral, se processa produzindo principalmente fenóis.  

Tipicamente a degradação bacteriana envolve a ação de uma dioxigenase que gera a 

formação de um diol, com subseqüente clivagem e formação de um diácido. Os 

compostos aromáticos mais leves estão sujeitos à evaporação, e à degradação 

microbiana no estado dissolvido. O ataque enzimático pode ser no substituinte alquil ou 

diretamente no anel (ROSATO, 1997).  

 Alguns aspectos devem ser considerados para o emprego da técnica em questão: 

a identificação e caracterização do poluente (qual sua disponibilidade no ambiente e 

acessibilidade à ação microbiana ou enzimática); estudo da microbiota local, verificação 

da presença de organismos capazes de degradar o poluente e quais as condições 
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climáticas e nutritivas favoráveis ao crescimento desses; quantificação dos nutrientes 

disponíveis no ambiente; estudo prévio das prováveis rotas metabólicas e dos 

metabólitos secundários gerados pela biodegradação do poluente (que podem ter uma 

toxicidade maior que a substância inicial); tempo requerido para que ocorra todo o 

processo; e fatores econômicos (PEREIRA e LEMOS, 2006). 

 A degradação de poluentes hidrocarbonetos de petróleo (xenobióticos) apresenta 

micro-organismos primários capazes de metabolizar o substrato principal fornecido ao 

sistema e os secundários que não utilizam o substrato principal, porém, os produtos 

liberados pelos micro-organismos primários caracterizam o cometabolismo quanto a 

adição de culturas bacterianas mistas ou puras, que apresentem as vias metabólicas que 

permitam a rápida metabolização do contaminante (BULL e SLATER, 1982 apud 

GRADY, 1985). 

O efeito tóxico de poluentes no meio ambiente pode ser minimizado através de 

processos de remediação, a ver: 

 

 Processos Abióticos: Aqueles que envolvem métodos químicos ou físicos para a 

remoção dos poluentes, também ocorrendo naturalmente, ex.: remoção por 

neutralização, oxidação, precipitação, extração por solvente, adição de surfactantes, 

decomposição fotoquímica; 

 

 Processos Bióticos ou Biorremediação: Aqueles que utilizam micro-organismos ou 

processos microbiológicos para degradar poluentes. Fazem parte da chamada 

“solução verde” para o meio ambiente. Os micro-organismos "quebram" os 

hidrocarbonetos de petróleo visando utilizá-los no seu metabolismo (PANDEY et 

al., 2000). 

  A tecnologia da biorremediação é baseada em processos nos quais ocorrem 

reações bioquímicas mediadas por populações microbianas que apresentam capacidade 

de modificar ou decompor poluentes orgânicos. Em geral, um composto orgânico 

quando é oxidado perde elétrons para um aceptor final de elétrons, que é reduzido 

(ganha elétrons). O oxigênio, co-substrato para a enzima dar inicio ao metabolismo dos 

hidrocarbonetos, comumente atua como aceptor final de elétrons para a geração de 

energia quando presente e a oxidação de compostos orgânicos com a redução do 

oxigênio molecular, respiração aeróbia heterotrófica (CORDAZZO, 2000). 
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 O monitoramento da biorremediação intrínseca é baseado no acompanhamento 

da evolução temporal e espacial da concentração de indicadores geoquímicos (p.e., pH, 

Eh, concentração de oxigênio dissolvido (OD), temperatura e aceptores de elétrons) na 

água subterrânea cujos resultados desses, podem ser usados para identificar fatores que 

para o controle da taxa de biodegradação bem como identificar o processo 

microbiológico de respiração (aeróbia ou anaeróbia) em diferentes porções da pluma de 

hidrocarbonetos dissolvidos. A diminuição da OD na água e um aumento da 

concentração de CO2 são indicativos de um processo aeróbio de biodegradação. Um 

declínio do potencial redox (Eh) de valores positivos para negativos reflete a mudança 

de condições oxidantes (favoráveis aos micro-organismos aeróbios) para condições 

redutoras, melhores condições aos processos anaeróbios que são mais lentos que os 

aeróbios (BORDEN et al., 1995). 

 Além dos aceptores de elétrons, outras variáveis podem ser relacionadas a 

processos biológicos, como o pH e o potencial redox (VROBLESKY e  CHAPELLE, 

1994, BORDEN et al., 1995, CORSEUIL e ALVAREZ,1996, AZADPOUR-KEELEY 

et al., 1999, WALT e  McNAB, 1999, KAO e  WANG, 2000, BHUPATHIRAJU et al., 

2002, RÖLING e  VERSEVEL, 2002, SILVA et al., 2002, CHEON e  LEE, 2004). 

 Segundo Baker e Herson (1994) a atenuação natural limita o deslocamento dos 

contaminantes e, portanto, diminui a contaminação do meio ambiente, através do 

monitoramento do deslocamento da pluma, assegurando que os pontos receptores 

(poços de abastecimento de água, rios, lagos) não serão contaminados (CORSEUIL e 

MARINS, 1998). 

   As limitações da biorremediação natural são: o longo tempo necessário, o risco da 

pluma de contaminação não ser atenuada antes de atingir pontos de captação para 

abastecimento de água e a aprovação pelo órgão ambiental. 

A natureza do processo de biodegradação de um COD no ambiente aquático pode 

ser classificada como:  

 

  Aeróbia – geralmente ocorrendo em água doce através de micro-organismos que 

consomem oxigênio, que é um co-substrato para a enzima iniciar o metabolismo 

da matéria orgânica e ao término, utilizá-lo como aceptor final de elétrons para a 

geração de energia;  
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 Anaeróbia – ocorre por micro-organismos que não utilizam oxigênio cujo aceptor 

final de elétrons é uma molecula inorgânica que não o oxigênio ou, raramente, 

uma molecula orgânica. 

  

Os processos bióticos devem ser ambientalmente aceitos e de baixo custo usando-

se as técnicas:  

 

 Método de bioestimulação: Estimula-se a população microbiana ativa ao se 

agregar determinados nutrientes ao sistema, visando acelerar a taxa de 

biodegradação do poluente; 

 

 Método da bioaumentação: micro-organismos exógenos são adicionados à 

microbiota nativa. 

 

A biorremediação pode ser classificada (GOMES, 2004): 

 

 Biorremediação in situ (no local): é realizada no próprio local, sem que haja 

remoção de material contaminado, onde houve o derramamento, tendo os micro-

organismos presentes no sitio poluído conduzindo o processo de biodegradação, 

ex.: bioventing (oxigênio é injetado em solo contaminado, ao ser difundido na 

matriz porosa, estimula o crescimento e a atividade microbiana nativa; 

 

  Biorremediação ex situ (fora do local): o material contaminado é levado para 

outra área onde é feita a biodegradação do poluente, ex.: processos que ocorrem 

em biorreatores, compostagem, aterros (landfarming).  

 

 

 Os fatores ambientais que afetam a biodegradação do COD: 

 

 Disponibilidade de oxigênio dissolvido uma vez que em condição aeróbia a taxa 

de biodegradação é maior; 

 Presença de matéria orgânica; 

 Disponibilidade de nutrientes (fosfatos, sulfatos, nitratos, etc), baixa 

concentração de vitaminas, aminoácidos, vitaminas lipossolúveis;  
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 Oxigênio, para rápida oxidação dos hidrocarbonetos e outros compostos do 

petróleo, sob condições anaeróbias, a biodegradação é mais lenta e normalmente 

efetuada por bactérias sulfato-redutoras; 

 Contato óleo-água, devido à relativa insolubilidade do óleo na água, tal contato 

controla a velocidade de oxidação e da degradação; 

 Condições de umidade para facilitar as reações; 

 Temperatura - ideal para processos de biodegradação: 20 a 35º C; 

 ph , aeração; 

 Presença de compostos inibitórios; 

 Salinidade e atividade de água. 

 

 O limite de disponibilidade de muitos poluentes para os micro-organismos é um 

dos principais fatores que afetam a biodegradação desses. Assim, mesmo que existam 

micro-organismos em quantidades suficientes e que as condições ambientais (pH, 

temperatura,etc.) estejam adequadas, a biodegradação dos compostos poluentes ocorrerá 

apenas até o limite imposto pela disponibilização dos mesmos (RAIMUNDO e RIZZO, 

2002).  

 De acordo com Cardoso (1992), os micro-organismos não dependem apenas da 

energia e do carbono, mas, de inúmeros elementos como o nitrogênio que é essencial 

para o processo de biorremediação, por estar intimamente relacionado ao metabolismo 

dos micro-organismos. 

 

 A grande maioria dos estudos encontrados na literatura foi voltada para a:  

 

 Seleção de micro-organismos portadores de potencial de biodegradação do B100; 

(VIEIRA e SILVA 2006,MARIANO et al., 2008); 

 

 Avaliação da degradabilidade do B100, B0 e do impacto da presença do B100 na 

biodegradação do B0 citada por Zhang et al. (1998) foi mais abrangente, uma vez 

que avaliaram também a evolução da concentração dos substratos e perfis dos 

sub-produtos da biodegradação ao longo do processo. 
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2.5. Bioquimica da biodegradação 

 

 Nos processos de degradação biológica de substratos orgânicos, a cinética das 

reações envolvidas na metabolização das moléculas, é função, entre outras, do tamanho 

das cadeias de carbono presentes, do número de ramificações e insaturações constituídas 

na molécula e da complexidade estrutural da mesma. Sendo assim, os ácidos graxos, 

compostos por longas cadeias alquídicas, contendo insaturações, são mais facilmente 

metabolizados por processos naturais biológicos do que àqueles de cadeias de mesmo 

tamanho, contendo apenas ligações carbono-carbono (C-C) simples (gordura animal). 

Geralmente, as ligações insaturadas de compostos orgânicos são mais facilmente 

oxidadas por bactérias do que as saturadas, uma vez que, as forças que envolvem uma 

ligação insaturada são menores (SAWYER et al., 1994). 

 Ácidos orgânicos servem como nutriente para muitos micro-organismos sendo 

oxidados a dióxido de carbono e água cuja taxa de oxidação aumenta na presença de 

ligações insaturadas. A taxa de ataque biológico sobre ácidos graxos de alta massa 

molecular é freqüentemente limitada pela sua solubilidade em água (SAWYER et al., 

1994). 

A oxidação dos ácidos graxos até o estágio de acetil-CoA (β-oxidação) 

proveniente de carboidratos é completamente oxidada a CO2 e H2O pela ação de 

enzimas. A velocidade global do catabolismo (fase degradativa do metabolismo), 

liberador de energia é controlado pelas necessidades celulares de energia, na forma de 

ATP e de NADPH, e não pela simples disponibilidade ou concentração de combustíveis 

tissulares (LEHNINGER, 1997, MURRAY et al., 2002). 

 O metabolismo aeróbio microbiano da degradação oxidativa do biodiesel 

consiste de uma série de reações enzimáticas consecutivas interligadas que é a via final 

de oxidação de carboidratos, lipídeos e proteínas, acarretando o catabolismo de resíduos 

de acetil (acetil-CoA), um éster da coenzima A, liberando equivalentes redutores sob a 

forma de hidrogênio ou de elétrons que, após a oxidação, conduzem a liberação e 

captação, sob a forma de ATP, da maior parte da energia disponível dos combustíveis 

tissulares; nela as moléculas orgânicas são degradadas por reações consecutivas em 

produtos finais menores e mais simples (LEHNINGER,1997, MURRAY et al., 2002).  
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 Existem três estágios principais no catabolismo aeróbio dos lipídeos: 

 

 Estágio 1: as macromoléculas celulares (triglicerídeos) são degradadas em suas 

unidades fundamentais pela ação de enzimas (Lípases),  presentes na membrana 

mitocondrial externa dos micro-organismos; assim, os lipídeos são degradados 

em ácidos graxos, glicerol e outros componentes,  ver Figura 4; 

 

 

Figura 4–  Hidrólise seqüencial dos grupos acila no glicerídeo, catalisada 

por Lípases. (Fonte: MENDES et al., 2005- adaptada de HARALDSSON,1991). 

 

 

 Estágio 2:  os produtos formados no estágio 1 são reunidos e convertidos em 

número menor de moléculas mais simples como o glicerol do estágio 1 que é 

degradado a um intermediário único com 3  átomos de carbono, o piruvato , o 

qual é então convertido em uma unidade de 2 átomos de carbono, o grupo acetil 

da acetil-coenzima A. De forma similar os ácidos graxos são quebrados em 

grupos acetil para formar o acetil-CoA como produto final do estágio 2, iniciando 

a descarboxilação oxidativa do piruvato pelo complexo enzimático piruvato 

desidrogenase, o grupo carboxila é removido como uma molécula de CO2 e o 

grupo acetil aparece como acetil-CoA. Os dois hidrogênios removidos do 

piruvato aparecem como NADH e H+, o NADH transfere seus elétrons para a 

cadeia transportadora de elétrons, que os transporta até o oxigênio molecular. A 

desidrogenação e a descarboxilação combinadas do piruvato a acetil-CoA 

envolve a ação seqüencial de enzimas diferentes, a piruvato desidrogenase, a 

diidrolipoil transacetilase e a diidrolipoil desidrogenase, bem como as coenzimas: 
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tiamina pirofosfato (TPP), flavina adenina dinucleotideo (FAD), coenzima A 

(CoA), nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD+) e ácido lipóico, organizadas 

em um complexo multienzimático, representado pela Equação 3:  

 

Piruvato + CoA + NAD
+ 

→ acetil-CoA + CO2 + NADPH [3] 

 

 Estágio 3:  apresenta função complementar para degradação das moléculas 

geradas no estágio 2, o grupo  acetil do acetil-coenzima A, é introduzido no ciclo 

de Krebs, via final comum da degradação oxidativa dos ácidos graxos nas 

células aeróbias, através do qual a maioria dos nutrientes fornecedores de 

energia são oxidados  a apenas dois produtos finais, CO2 e H2O. 

 

 A oxidação de substâncias graxas insaturadas procede a diferentes velocidades, 

dependendo do número e da posição alílica das duplas ligações (KNOTHE, 2007).

 Os ácidos graxos de cadeia longa (AGCL) dentro das células microbianas são 

incorporados a complexos lipídicos, ou catabolizados para a formação de compostos de 

baixa massa molar (CO2, CH4 e H2O). As etapas determinantes para a oxidação desses 

ácidos envolvem uma série de quatro reações catalisadas por enzimas que clivam dois 

átomos de carbono por vez, a partir do terminal carboxílico de um ácido graxo. Essa 

série de reações é repetida para o encurtamento da cadeia do ácido graxo e continua até 

que todo o ácido seja degradado a acetil-CoA, que se converte em ácido acético e, 

posteriormente, em compostos de baixa massa molar, como produtos finais. A reação de 

degradação dos ácidos graxos é denominada de β-oxidação cuja equação está ilustrada 

no esquema 4: 

 

CH3(CH2)n COOH + 2H2O → CH3(CH2)n-2COOH + CH3COOH + 4e
-
 + 4H

+
 [4] 

Para cada molécula de AGCL degradada, é formada uma molécula de ácido 

graxo com dois átomos de carbono a menos, e uma de ácido acético, liberando quatro 

elétrons e quatro íons hidrogênio. Esses elétrons são transportados por aceptores no interior 

das células microbianas como FADH (flavina-adenina-dinucleotídeo) e NADH 

(nicotinamida-adenina-dinucleotídeo) e utilizados para a formação de duas moléculas de 

gás hidrogênio, como apresentado pela reação 5: 



24 

 

4e
-
 + 4H

+
 → 2H2 [5] 

O hidrogênio formado é, então, utilizado por algumas espécies de micro-

organismos que não sofrem inibição pelos AGCL. 

 Novak e Carlson (1970) observaram que o mecanismo de β-oxidação converteu, 

seqüencialmente, ácidos graxos saturados como esteárico (C18:0) para ácidos palmítico 

(C16:0), mirístico (C14:0), láurico (C12:0), cáprico (C10:0) e outros como produto final. Na 

biodegradação de uma amostra contendo ácidos linoleico, oleico, esteárico, palmítico e 

mirístico, esses pesquisadores observaram que os ácidos láurico, cáprico, caprílico (C8:0) e 

butírico (C4:0) foram detectados, em menores concentrações se comparados com o ácido 

acético, não sendo detectada a presença de ácido capróico (C6:0). Os ácidos caprílico, 

capróico e butírico foram detectados em estudos realizados por Rinzema et al. (1994) na 

degradação de ácido cáprico. Nas etapas de degradação anaeróbia do ácido linoléico, foi 

detectada a formação do ácido oleico (C18:1), o que mostra que o ácido linoleico antes de 

sofrer a reação de β-oxidação foi hidrogenado, reduzindo o número de insaturações. Em 

seguida, o ácido oleico foi degradado para a formação do ácido palmitoleico e, 

posteriormente, ácido palmítico. Os ácidos palmítico e mirístico foram degradados em 

concentrações estequiométricas, equivalentes a 85-93% molar de ácido linoleico adicionado. 

Esses pesquisadores concluíram que esses ácidos permaneceram recalcitrantes por um 

período de 60 dias. 

O estudo do efeito da inibição dos ácidos graxos sobre bactérias mostrou que 

depende do tipo de micro-organismo, pois as espécies gram-positivas são mais vulneráveis, 

quando comparadas com as gram-negativas (NIEMAN, 1954, ROY et al., 1985). O 

comprimento da cadeia carbônica e o número de insaturações presentes nos ácidos graxos 

também são parâmetros de inibição para os micro-organismos (KOSTER et al., 1987, 

KOMATSU et al., 1991). Ácidos graxos saturados com 12-14 átomos de carbono e ácidos 

insaturados com 18 carbonos apresentam elevado grau de inibição (NIEMAN, 1954). 

  

2.6.  Avaliação rápida do potencial degradador de um micro-organismo 

 

 O 2,6 diclorofenol indofenol dihidratado (C12H7NCl2O2), DCPIP é um indicador 

que atua como receptor de elétrons em reações químicas. Sua utilização possibilita a 

verificação, em curto espaço de tempo, aproximadamente 80 h, do potencial de 
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degradadação de uma espécie microbiana frente a um tipo de combustível. A percepção 

desse potencial (característica) é dada de forma visual, isto é, sem a utilização de 

equipamentos, o que revela ser uma técnica fácil e rápida de screening. Essa técnica 

consiste na observação indireta da oxidação microbiana de uma fonte de carbono e ou 

hidrocarbonetos (fontes de energia), onde elétrons são transferidos para a extração de 

energia de compostos orgânicos até aceptores como o oxigênio, nitrato e sulfato, 

avaliando-se a capacidade dos micro-organismos em utilizar hidrocarbonetos como 

substrato pela observação da mudança de cor do DCPIP no meio de azul, forma 

oxidada, a incolor, forma reduzida (GOMES, 2004, VIEIRA et al., 2009). Desenvolvida 

por Hanson et al. (1993), essa técnica tem sido utilizada em vários trabalhos para a 

determinação de inibidores do crescimento de micro-organismos, por exemplo, (ROY et 

al., 2002, LOVAGLIO et al.,2005, PEIXOTO e VIEIRA 2005, SOUZA et al.,2005, 

MARIANO, 2006). 

 Souza et al., (2005) selecionaram bactérias e leveduras com potencialidade de 

degradação de óleo Diesel, gasolina, bunker e querosene segundo a metodologia de 

Hanson et al., (1993) em placas multipoços pela técnica do DCPIP e fungos 

filamentosos através de frascos de Erlenmeyer de acordo com Gomes (2004); foi 

verificado a ocorrência de oxidação biológica com 24 h de incubação do meio de cultivo 

a 30 ± 1°C, sinalizada pelo indicador DCPIP para isolados bacterianos autóctones e uma 

linhagem de Pseudomonas aeruginosa selecionando-se culturas puras e mistas na 

avaliação da biodegradação do querosene de aviação (QAV). 

 Mariano et al. (2007) avaliou a ocorrência da biorremediação natural da água 

subterrânea contaminada com óleo diesel (comercial e intemperizado) através do teste 

de biodegradabilidade, utilizando o DCPIP, que apresentou descoloração do meio em 3 

dias para ambos os óleos testados, mostrando que no local havia uma microbiota 

adaptada para degradar hidrocarbonetos recalcitrantes, e que cada espécie tinha uma 

função específica nas seqüências de reações enzimáticas responsáveis pela quebra de 

cadeias complexas de hidrocarbonetos.  

 Mariano et al. (2008) avaliaram a capacidade degradadora do B100 de mamona 

e suas misturas BX , assim como, Vieira et al. (2006) quanto a degradação por 15 

isolados bacterianos degradadores de óleo Diesel que possuíam atividade lipolítica e 

esterasica, dos quais 14 (93,33%) apresentaram potencial de degradação ao biodiesel de 

palma e soja visualizado pela descoloração do DCPIP a 24 e 48 horas.  
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 De acordo com Montagnolli et al. (2009), a biodegradabilidade de óleos vegetais 

em água apresentou eficiência do Bacillus subtilis a 50 e 140 h nos ensaios para o óleo 

vegetal usado e óleo vegetal novo, respectivamente pela técnica do DCPIP devido ao 

óleo usado ter sofrido deterioração no preparo de alimentos, causando a quebra de 

algumas das ligações químicas originais com a diminuição de suas estruturas 

moleculares e permitindo a ação dos micro-organismos no processo de decomposição 

do óleo com maior eficiência. 

  

 2.7.  Biodegradação do diesel mineral 

 

O meio ambiente tem sido poluído durante os processos da indústria petrolífera 

através de falhas no transporte e armazenamento de petróleo (óleo cru) e de seus 

derivados refinados, operação de lavagem de tanques de navio. Embora sendo mais 

agressiva, a contaminação ambiental devido a acidentes (derramamento) quanto à 

ecotoxidade do B0, formação de uma película sobre a água, que é moderadamente 

tóxico à vida, prejudicando a vida selvagem, podendo transmitir qualidades indesejáveis 

as águas e afetando o seu uso (PEREIRA e MUDGE, 2004). 

É fato conhecido para uma biodegradação efetiva de um composto orgânico que, 

além das condições físicas e ambientais os compostos orgânicos possuam baixa toxidez, 

e estejam sob formas disponíveis, de modo que seja possível assimilação de carbono 

pelo micro-organismo. De acordo com a estrutura espacial do composto, pode-se prever 

o quão difícil será o processo de biodegradação; sendo os compostos ramificados mais 

difíceis de serem biodegradados que aqueles de cadeia normal. A eletronegativadade do 

composto também afeta a sua biodegradabilidade, pois quanto maior, menor será sua 

disponibilidade de biodegradação (MAIER, 1999). 

A biodegradabilidade dos combustíveis baseados no petróleo depende da sua 

composição, sendo o B0 constituído de muitos compostos recalcitrantes ao ataque 

microbiano. As velocidades de biodegradação desses compostos estão estreitamente 

relacionadas com as estruturas químicas na seguinte ordem de decréscimo de 

susceptibilidade: n-alcanos > alcanos insaturados (presença de duplas e triplas ligações 

dificulta a biodegradação) > aromáticos de baixa massa molecular > ciclo alcanos >>> 

aromáticos de alta massa molecular (hidrocarbonetos com cadeia, possuindo mais que 9 

átomos de carbono são mais tóxicos, logo difíceis de degradar) (LEAHY e COLWELL, 

1990). 
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Geralmente se aceita que o mecanismo inicial de ataque para a degradação de 

alcanos é mono terminal, que procede da seguinte forma: alcano→ álcool → aldeído → 

ácido graxo →acetato (SINGER e FINNERTY, 1984). 

 A biodegradação de hidrocarbonetos é essencialmente uma reação de oxi-

redução onde o hidrocarboneto é oxidado (doador de elétrons) e um aceptor de elétrons 

[oxigênio (O2), nitrato (NO3
-
), óxidos de ferro (Fe (OH)3), sulfato (SO4

2-
), água (H2O) e 

dióxido de carbono (CO2)] é reduzido. 

 A seguinte seqüência de preferência de utilização desses aceptores é: oxigênio > 

nitrato > óxidos de ferro > sulfato > água que reflete a diminuição do potencial de 

oxidação dos aceptores. Em geral, a cinética de oxidação dos hidrocarbonetos é mais 

rápida para aceptores de elétrons com potenciais de oxidação mais elevados 

(CORSEUIL e ALVAREZ, 1996).  

 Os hidrocarbonetos consistem, essencialmente, em átomos de carbono e 

hidrogênio variando desde moléculas mais simples e mais facilmente biodegradáveis, 

como o metano, até compostos mais complexos, como os que incluem anéis de Benzeno 

(MOURA e SAMARA, 2006).  

 Estudos de biodegradação têm demonstrado que algumas populações 

microbianas podem degradar frações alifáticas e aromáticas de hidrocarbonetos 

simultaneamente, embora a adição de determinados compostos e a composição de 

algumas misturas podem interferir na degradação dos componentes (OLSON et al., 

1999). 

 De acordo com Bartha (1996), diferentes frações de derivados de petróleo 

ocupam posições intermediárias de recalcitrância variando desde os mais degradáveis 

até os moderadamente recalcitrantes.  No entanto, estudos têm revelado que o petróleo 

bruto e seus derivados podem agir como substratos para o crescimento microbiano. 

Alteram a concentração da densidade microbial do sistema aquático, de acordo com sua 

concentração, pH e areação do meio. Dependendo do teor de óleo presente no meio 

aquático podem ocorrer os seguintes fatos: 

 

 Em pequenas quantidades (baixa poluição), o óleo encoraja ao crescimento da 

população microbiana porque os hidrocarbonetos podem ser utilizados como 

uma fonte de nutrientes;  
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 Em elevadas quantidades de poluição de óleo, o número de micro-organismos 

decrescem.  

 Quase todos os hidrocarbonetos do petróleo são biodegradados sob condições 

aeróbias, geralmente a maior limitação na biodegradação aeróbia em subsuperfície é a 

baixa solubilidade do oxigênio em água. Por exemplo, a mineralização aeróbia do 

tolueno (C6H5-CH3) é representada pela seguinte Equação 6: 

 

C6H5-CH3 + 9 O2 →7 CO2 + 4 H2O [6] 

 

 A extensão da biodegradação aeróbia é controlada pela quantidade de 

contaminantes, a taxa de transferência de oxigênio para a sub-superfície e o conteúdo 

original de oxigênio no aqüífero (BORDEN et al., 1995).  

 Mariano (2006) avaliou a capacidade de diferentes micro-organismos em 

degradar o óleo diesel comercial em comparação a outro intemperizado presente na 

água subterrânea de um posto de combustíveis. 

 De acordo com Kennish (1997), os alcanos de baixo peso molecular degradam-

se rapidamente (em até uma semana), enquanto que os hidrocarbonetos de elevado peso 

molecular (alifáticos e aromáticos) sofrem degradação lenta. 

 A biodegradação dos hidrocarbonetos pode ocorrer numa faixa de temperatura 

elevada (SORKHOH et al., 1993). De modo geral, à baixa temperatura, a viscosidade 

do óleo aumenta, a volatilização dos alcanos de cadeia curta é reduzida o que leva a um 

processo de biodegradação mais lento. 

Apesar das bactérias serem provavelmente as maiores responsáveis pela 

biodegradação de hidrocarbonetos no ambiente, leveduras e 27 gêneros de fungos 

filamentosos também degradam hidrocarbonetos no ambiente marinho ou aquático 

(FLOODGATE, 1984). 

 A taxa de degradação de hidrocarbonetos por micro-organismos é limitada por 

fatores como: temperatura, umidade, concentração do contaminante, oxigênio, 

nitrogênio e de fósforo, aclimatação ou mesmo adaptação ao contaminante (LI et al., 

2000). 

 A biodiversidade dos micro-organismos permite a sua sobrevivência em diversos 

hábitats, dentre esses, as bactérias formam o grupo com maior diversidade fisiológica, 

proporcionando maior adaptabilidade sendo possível selecionar, dentro de certos 

limites, organismos tolerantes a diversos fatores estressantes (SIQUEIRA et al., 1994).  
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 Como exemplo das potencialidades de micro-organismos na degradação de 

compostos recalcitrantes, Robles et al. (2000) afirmaram que várias espécies de 

Penicillium degradaram ligninas e outros compostos aromáticos e fenólicos.  

 Uma série de estudos tem sido realizada visando o isolamento de micro-

organismos degradadores de hidrocarbonetos para promover o processo de 

biorremediação e a problemática relacionada aos acidentes com derivados do petróleo, 

(KATAOKA, 2001).  Segundo Rosato (1997), bactérias, algas, leveduras, fungos 

filamentosos e protozoários apresentam espécies capazes de degradar hidrocarbonetos 

sendo em sua maioria mesófila e aeróbia, uma vez que a degradação de hidrocarbonetos 

envolve uma reação de oxidação e o metabolismo desses compostos ocorre numa faixa 

de temperatura entre 30 e 40 ºC. 

  

2.8. Biodegradabilidade de biodiesel e das misturas BX 

 

Micro-organismos são agentes transformadores eficazes, em face de sua 

habilidade em degradar uma ampla diversidade de substâncias orgânicas, comumente 

encontradas nos efluentes gerados pelas refinarias e indústrias. Por assimilarem tais 

substâncias como fonte de carbono e/ou de energia, mais de 70 gêneros microbianos 

vem sendo empregados na resolução de problemas ambientais, capazes de utilizar 

hidrocarbonetos como fonte de carbono (Atlas, 1986, Ururahy ,1998) dentre esses os 

que têm sido apontados na literatura como potencialmente biodegradadores dos B100 e 

B0 são: 

 

 Bactérias: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas oleovarans, Pseudomonas 

gladioli, Burkolderia cepacia, Burkholderia gladioli, Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, Marinomonas vaga (FOLLIS, 1994, VIEIRA et al., 2009);  

 

 Leveduras: Candida, Pichia, Rhodotorula, Saccharomyces, Sporobolomyces e 

Rhodotorula são degradadores de uma mistura de hidrocarbonetos (ZHANG et 

al., 1998, LEUNG et al., 2005); 

 

 Fungos filamentosos: Aspergillus japonicus, Aspergillus terreus, Aspergillus 

niger e Aspergillus flavius (Ziino et al.,1999) e Aspergillus versicolor 

(PEREIRA e MUDGE, 2004).   
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 Os micro-organismos, de modo geral, promovem degradação de compostos 

aromáticos basicamente de três modos:  

 

 Reações de transformações parciais; 

 Mineralização do hidrocarboneto em presença de um segundo substrato; 

 Utilização do hidrocarboneto como única fonte de carbono para crescimento. 

 

 Poucos estudos têm sido realizados sobre a biodegradação do B100 em ambiente 

aquático e como esse combustível afetaria a degradação do B0 nesse ambiente. De 

acordo com Zhang et al. (1998), o B100 pode promover e acelerar a biodegradação 

aeróbia do B0 em misturas aquosas, contendo nutrientes (fontes dos minerais N, K, P, 

Zn, Mg, Mn, Fe) por meio do processo biológico conhecido como cometabolismo isto é, 

aquele em que os micro-organismos usam um segundo substrato que apresente elevada 

biodegradabilidade (no caso: B100), como fonte de carbono, para degradar o primeiro 

substrato de baixa biodegradabilidade (no caso: B0), sendo a taxa de biodegradação do 

B0 é diretamente proporcional à fração volumétrica do B100 na mistura.  

 A provável rota para a degradação do biodiesel consiste na seguinte seqüência 

de eventos:  

 

 Clivagem do metil éster por uma esterase, produzindo ácido graxo e o álcool 

associado; 

 Quebra do ácido graxo pelo metabolismo respiratório ou incorporação direta nos 

lipídeos celulares (LEHNINGER,1997). 

 

Certos micro-organismos tais como Pseudomonas oleovorans, Pseudonomas 

mendocina, Pseudonomas aeruginosa, Marinomonas vaga, Escherichia coli, 

Burkholderia gladioli, Burkolderia cepacia, Bacillus subtilis, apresentam potencial para 

a degradação do B100, Follis (1994), que gera o acúmulo de ácidos graxos livres que 

podem promover o aumento da acidez livre no B100 e causar o comprometimento da 

qualidade do produto (VIEIRA et al.,2009). 

 Os ésteres alquílicos presentes no B100 possuem relativamente elevado número 

de octanas e são considerados uma alternativa biodegradável aos compostos oxigenados 

recalcitrantes da gasolina (LIU e SULFITA, 1994). Entretanto, desde que o B100 seja 

comparado aos ácidos graxos, do que aos alcanos e compostos aromáticos de elevado 
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peso molecular, que constituem o diesel de petróleo, observou-se que as bactérias 

demonstraram potencial para a sua degradação muito mais facilmente do que ao diesel 

de petróleo (FOLLIS, 1994). 

  Em comparação com o B0, o B100 é um combustível com maior 

biodegradadabilidade, apresentando um percentual de degradabilidade de 

aproximadamente, 98% em 21 dias de processo (ZHANG et al., 1998, DEMELLO et 

al., 2007).  

A biodegradabilidade do diesel Philips 2-D de referência, ésteres metílico de 

colza a 100% (EMC), ésteres etílico de colza a 100% (EEC), canola puro, ésteres 

metílico de soja a 100% (EMS) e soja puro foram avaliadas em cromatografia a gás 

(CG) cujos resultados obtidos mostraram que houve co-metabolismo na biodegradação 

primária da mistura 50EEC e aumento de 100% na extensão com que o petrodiesel foi 

biodegradado devido ao B100 na mistura (KNOTHE et al., 2006). 

   

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Esse capítulo está relacionado com a descrição dos sistemas experimentais, 

materiais e metodologia experimental empregados para o estudo da biodegradação dos 

B0, B100 e suas misturas BX. As atividades experimentais foram desenvolvidas no 

Departamento de Engenharia Química da UFPE (DEQ-UFPE) em seus Laboratórios de 

Cromatografia Industrial (LCI), Processos Catalíticos (LPC) e de Microbiologia e 

Processos Biotecnológicos (LMPB), sendo compreendidas em:  

 

a) Caracterização química e física de óleo diesel e biodiesel;  

 

b) Seleção rápida de micro-organismos potencialmente capazes de degradar (PD) 

os B100 e suas misturas BX; 

c) Avaliação do potencial para degradar os B100 e suas misturas BX apresentado 

por consórcios microbianos constituídos de micro-organismos que maior PD 

apresentaram isoladamente degradar B100;  

 

d) Estudos do processo de biodegradação dos B100-A, B0 e misturas BX-A 

(5/10/20/30) em microcosmos de bancada, utilizando isoladamente as culturas 

puras de micro-organismos que apresentaram maior PD; 
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e) Estudos do processo de biodegradação dos B100-A, B0 e mistura B5 em 

microcosmos de bancada, usando consórcio de culturas microbianas que 

apresentaram maior PD. 

 

 

3.1. Materiais e Caracterizações   

 

3.1.1. Óleo diesel 

 

O diesel empregado nessa pesquisa para preparar as misturas BX foi gentilmente 

fornecido pela Petrobras Transportes S.A. (Recife PE). O B0 utilizado foi do tipo 

Interior (S1800) isento de aditivo. A Tabela 10 mostra os valores fornecidos pelo 

distribuidor para algumas propriedades físico-químicas do B0, sendo os métodos de 

quantificação não fornecidos. 

 

Tabela 10– Propriedades físico-químicas do diesel. (Fonte: Petrobras Transportes S.A). 

Propriedades físico-química Unidade Especificação* Resultado 

Aspecto 

Cor 

Enxofre total 

10% Recuperado 

50% Recuperado 

85% Recuperado 

90% Recuperado 

Densidade a 20º C 

Viscosidade Cinemática a 40º C 

Águas e sedimentos 

Ponto de fulgor 

- 

- 

mg/kg 
o
C 

o
C 

o
C 

o
C 

Kg/m
3
 

cSt 

% (vol.) 
o
C 

Límpido 

3,00 (máx.) 

1800,00 (máx.) 

Anotar 

245,00-310,00 

370,00 (máx.) 

Anotar 

820-880 

2,00-5,00 

0,05 (máx.) 

38,00 (min.) 

Límpido 

1,50 

1555,00 

237,90 

302,80 

354,70 

366,20 

868,00 

4,76 

0,00 

73,00 

 * Resolução ANP 41 de 24/12/2008   

 

 

A massa específica do B0 foi obtida para as temperaturas 20, 30 e 40°C usando 

um densímetro digital de bancada, Marca Anton Paar, modelo DMA 4500, visando à 

construção de uma curva de calibração que possibilitou a preparação das misturas BX à 

temperatura ambiente.  
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3.1.2. Biodiesel  

 

Foram testados os B100 oriundos de biomassas de várias origens, não aditivados 

previamente i.e.: a) óleos vegetais comestíveis: farelo de arroz (B100-Ar); canola 

(B100-C), girassol (B100-G), milho (B100-M), soja (B100-S); b) óleo vegetal não-

comestível: pinhão manso (B100-Pm); c) óleos e Gorduras Residuais: algodão (B100-

A), gordura de frango (B100-F), óleo de fritura (B100-Fr) e sebo de boi (B100-Sb). 

 O B100-A foi cedido pelo Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - 

CETENE (Usina piloto de biodiesel de Caetés PE), enquanto que os demais foram 

obtidos do Laboratório de Cromatografia Industrial (LCI) da UFPE. 

A composição de ésteres metílicos de ácidos graxos apresentada por cada 

biodiesel utilizado neste trabalho foi obtida por cromatografia gasosa. O cromatógrafo e 

a coluna cromatográfica capilar foram de marcas CG (modelo CG Master) e Carbowax 

(dimensão: 30,00 m de comprimento, 5,3 x 10
-4

 m de diâmetro interno e espessura da 

fase estacionária de 1,00 x 10
-9

 m), respectivamente. Usou-se um detector DIC e gás de 

arraste, hidrogênio com 99% de pureza provida pela White Martins cuja vazão foi de 

8,30 x 10
-8

 m
3
/s. Os resultados obtidos apresentaram erros experimentais máximos de 

1%. Os B100-A,-S,-G tiveram suas massas específicas quantificadas para as 

temperaturas 20, 30 e 40°C, visando obtenção da curva de calibração para uso na 

preparação das misturas BX.  

 

3.1.3. Preparação das misturas diesel-biodiesel (misturas BX) 

 

As misturas BX dos B100-A,-S,-G foram preparadas em base gravimétrica de 

misturas diesel/biodiesel com frações mássicas de biodiesel de 5% ,10% ,20% ,30% 

,40% e 50%  em balança semi-analítica Metler-Toledo de incerteza ±0,01g visando 

diminuir erros experimentais. Para o cálculo das frações volumétricas, foi necessário 

efetuar a medição da massa específica a 20, 30 e 40°C (densímetro digital de bancada, 

Marca Anton Paar, modelo DMA 4500 (Tabela 11) através do método ASTM D 4052 

NBR 14065 uma vez que a temperatura do laboratório ficava na faixa de 20 a 30º C. Os 

erros experimentais envolvidos nos valores obtidos para a massa específica dos B0, 

B100-A,-S,-G são na faixa de 5,0 x10
-5

 g.cm
-3

. As figuras 5 e 6 ilustram o esquema de 

preparação de misturas BX e fluxograma do método gravimétrico de preparação dessas, 

respectivamente. 
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Figura 5– Esquema ilustrativo para a preparação de misturas BX. 

 

 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
↓ 

 
 Figura 6– Fluxograma do método gravimétrico de preparação das misturas BX. 

 

 

Tabela 11– Massa específica para B0 e B100. 

Temperatura 

(ºC) 

Massa específica  (g.cm
-3

) 

B0 B100-A B100-S B100-G 

20 ºC 

30 ºC 

40 ºC 

0,86791 

0,86106 

0,85434 

0,88307 

0,87581 

0,86855 

1,07055 

1,06321 

1,06406 

0,90037 

0,89320 

0,88604 
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 As curvas de calibração (Figura 7) obtidas para a massa específica dos B0, 

B100-A,-S,-G são retas, portanto podem ser expressas através do seguinte modelo (7): 

 

ρ(t) = A + BT                             [7] 

 

sendo A e B coeficientes do modelo que foram determinados através da aplicação de 

uma regressão linear aos dados experimentais (Tabela 12). 

 

 

Figura 7– Curvas de massa específica para os B0, B100-A,-S,-G a 20, 30 e 

40°C. 

 

Tabela 12– Coeficientes da equação da curva de calibração 

Combustível A x 10
4 

(g.cm
-3

) 

B 

(
o
C.g.cm

-3
) 

B0 0,8815 7,0000 

B100-A 0,8976 7,0000 

B100-G 0,9147 7,0000 

B100-S 0,9147 3,0000 

  

 A preparação de misturas BX para os B100-Ar,-C,-M, -Pm, -F, -Fr, -Sb foram 

preparadas volumétricamente pois não dispunha de quantidade suficiente para a 

determinação do ensaio de massa específica. Assim como o B0, os B100 e suas misturas 

BX usados foram esterilizados por meio de filtragem a vácuo usando membrana 

Millipore, marca Gelman Sciences, com poros de diâmetro de 0,22m, acondicionados 
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em recipientes de vidro âmbar e conservados sob refrigeração (5ºC) para evitar 

degradações fotoquímica, térmica e microbiológica de seus componentes. 

 

3.1.4 Micro-organismos  

 

As culturas microbianas usadas nessa pesquisa, no total de 12, foram oriundas 

das coleções dos Departamentos de Antibióticos (DAUFPE), Engenharia Química no 

laboratório de Microbiologia (DEQUFPE) da Universidade Federal de Pernambuco e 

pela Micoteca URM, sendo estas as seguintes: 

 

a) Bactérias (05): Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853 - DAUFPE 416), 

Escherichia coli (ATCC 25922 – DAUFPE 224), Bacillus subtilis (ATCC 0001 

– DEQUFPE), Staphylococcus aureus (ATCC 0002 – DEQUFPE), Sarcina 

lutea (ATCC 0003 – DEQUFPE); 

 

b) Leveduras (04): Saccharomyces cerevisiae (ATCC 5107 – DEQUFPE), 

Rhodotorula mucilaginosa (ATCC 5337– DEQUFPE, Candida sp (ATCC 1315 

– DAUFPE), Candida  lipolytica  (ATCC 8661 – DAUFPE 1055); 

 

c) Fungos Filamentosos (03): Aspergillus niger (ATCC 1015 – DAUFPE 2003), 

Fusarium moniliforme (DAUFPE 2456), Talaromyces wortmanii, (ATCC 5052 

– Micoteca URM).  

 

3.1.5  Meios de Manutenção  

 

As bactérias, as leveduras e os fungos filamentosos foram cultivados nos meios 

de cultura Agar Mueller-Hinton, marca HIMEDIA (Tabela 13), Agar de Sabouraud, 

marca Merck (Tabela 14) e Czapeck, marca Merck (Tabela 15), respectivamente, sendo 

mantidas acondicionadas sob refrigeração (5º C) e repicadas a cada dois meses para 

manutenção periódica dessas. Utilizou-se água destilada para dissolver os meios de 

cultura.  
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Tabela 13– Composição do meio Agar Mueller-Hinton 

     Componentes VALOR 

Extrato de carne 

Caseína 

Amido 

Agar 

Água destilada 

300,00 g.cm
-3 

17,50 g.cm
-3

 

1,50 g.cm
-3

 

17,00 g.cm
-3

 

1000,00 cm
3 

 

 

 

Tabela 14– Composição do meio de Agar de Sabouraud 

    Componentes VALOR 

Peptona 

Glicose 

NaCl 

Extrato de carne 

Agar 

Água destilada 

10,00 g.cm
-3

 

40,00 g.cm
-3

 

7,50 g.cm
-3

 

3,50 g.cm
-3

 

12,00 g.cm
-3

 

1000,00 cm
3 

 

 

Tabela 15– Composição do meio Czapeck 

   Componentes VALOR 

NaNO3 

K2HPO4 

MgSO4 

KCl 

FeSO4 

Sacarose 

Agar 

Água destilada 

3,00 g.cm
-3

 

1,00 g.cm
-3

 

0,50 g.cm
-3

 

0,50 g.cm
-3

 

0,01 g.cm
-3

 

30,00 g.cm
-3

 

12,00 g.cm
-3

 

1000,00 cm
3  

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

3.1.6. Meio de crescimento e inóculo 

 

Usou-se o meio de cultura mínimo (MCM), cuja composição foi de 0,5% NaCl; 

0,1% K2HPO4; 0,1% KH2PO4; 0,1% (NH4)2SO4; 0,02% MgSO4.7H2O; 0,3% KNO3, 

acrescido de 1% glicose para se preparar os inóculos (10cm
3
) de cada espécie 

microbiana, mantidas por 72 h a 30°C. Os compostos químicos utilizados no MCM 

foram da marca Vetec com grau P.A e dissolvidos com água destilada (Tabela 16).  

 

Tabela 16– Composição do meio MCM 

    Componentes VALOR 

NaCl 

K2HPO4 

KH2PO4 

(NH4)2SO4 

MgSO4.7H2O 

KNO3 

Glicose 

Água destilada 

0,050 g.cm
-3

 

0,010 g.cm
-3

 

0,010 g.cm
-3

 

0,010 g.cm
-3

 

0,002 g.cm
-3

 

0,030 g.cm
-3

 

0,100 g.cm
-3

 

100,000 cm
3 
 

 

Para os testes concernentes aos ensaios de biodegradação de B100, B0 e 

misturas BX (B5/B10/B20/B40/B50), os inóculos obtidos das culturas de micro-

organismos foram padronizados tomando-se como referência o tubo n
o
3 da escala de 

MacFarland que corresponde a uma concentração celular da ordem de 9 x 10
8
UFC.cm

-3
.  

 

3.1.7.  Indicador redox 2,6-diclorofenol-indofenol dihidratado (DCPIP) 

 

 O indicador utilizado nos ensaios de seleção dos micro-organismos que 

apresentaram elevado potencial em degradar os B100, B0 e misturas BX trata-se de 

uma solução aquosa (água destilada) do 2,6 diclorofenol-indofenol dihidratado (Vetec, 

grau P.A.) com concentração de 20 mg.cm
-3

, esterilizada por meio de filtração a vácuo 

por membrana Millipore, marca Gelman Sciences de 0,22 m.  
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3.2. Seleção rápida de micro-organismos e consórcios de micro-organismos 

potencialmente capazes de degradar (PD) B0, B100 e suas misturas BX  

     

 A avaliação qualitativa do potencial de biodegradação dos B0, B100 e misturas 

BX (B5/B10/B20/B40/B50) por micro-organismos apontados na literatura como 

biodegradadores individuais do B0 e, consórcios dos que apresentaram melhor resultado 

isoladamente foi realizada em placas multi-poços do tipo Elisa (Figura 8 a e b) através 

do método rápido de “Screeening”, segundo Pelczar et al.(1997) para uso com 

hidrocarbonetos. O princípio dessa técnica consiste em se verificar a ocorrência de 

oxidação biológica dos componentes do B0, B100 e misturas BX, uma vez que ao ser 

oxidado o material orgânico perde elétrons receptados pelo DCPIP dissolvido no meio 

de cultura. 

 

 

 

(a) 

 

 

(b)  

Figura 8– Fotografia de placa multi-poços do tipo Elisa vazia (a) e com meio contendo 

o indicador DCPIP em sua forma oxidada (b). 

 

A cada poço foi adicionado 1,72 cm
3
 do meio MCM, 0,06 cm

3
 DCPIP e 0,02 

cm
3 

do
 
combustível-teste, estéreis, em seguida, cada poço das placas foi inoculado com 

0,2 cm
3 

da suspensão microbiana que foram acondicionadas em estufa, marca LEEC a 

30
o 

C. Os experimentos foram realizados em duplicata, compondo-se de controles 

negativo (C-), positivo (C+) e do teste com combustível (TC), Tabela 17.  As leituras 

dos resultados foram realizadas a cada 24h de acondicionamento sob temperatura 

controlada a 30°C, sendo o tempo total de ensaio, TTE, igual à 80h. Anotou-se o tempo 
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requerido para descoloração do DCPIP, ou tempo de viragem desse indicador, TV-

DCPIP. 

 

Tabela 17– Esquema experimental controle/teste. 

Teste Composição 

C- 

meio MCM 

Inóculo  

DCPIP 

C+ 

meio MCM 

Inóculo 

1% de Glicose 

DCPIP 

TC 

meio MCM 

Inóculo 

1% de Combustível 

DCPIP 

 

A reação de utilização dos EAAG como substrato pelos micro-organismos foi 

identificada pela observação da mudança de cor em estudo de azul, forma oxidada, para 

incolor, forma reduzida (MONTAGNOLLI et al.,2009). As culturas que primeiro 

descoloriram o meio de cultivo, atendendo a todos os combustíveis, i.e., B100, B0 e 

misturas BX, foram selecionadas para nova batelada de testes, porém sendo utilizadas 

em forma de consórcio microbiano para verificação da ação sinergética dos micro-

organismos desses em degradar os combustíveis, assim sendo, diminuindo o tempo de 

processo. 

   

3.3. Biodegradação aeróbia do B100, B0 e misturas BX. 

 

 Esse estudo foi realizado em duas partes: 

 

 Parte 1 – Acompanhamento do possível processo de biodegradação aeróbia dos 

combustíveis B100-A, B0 e misturas BX-A (5/10/20/30) sob ação individual de 

cada um dos micro-organismos: P. aeruginosa e S. cerevisiae que apresentaram 

maior potencial em degradar todos os biocombustíveis testados assim como as 

misturas BX-A; 

 

 Parte 2 – Acompanhamento do possível processo de biodegradação aeróbia dos 

combustíveis B100-A, B0 e mistura B5 sob ação do consórcio dos que 
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apresentaram o maior potencial de degradação destes combustíveis, ou seja, P. 

aeruginosa e S. cerevisiae. 

 

3.3.1. Sistema Experimental 

 

 Nos estudos preliminares, verificou-se a biodegradação dos B100-A, B0 e 

misturas BX-A cujos ensaios foram realizados em microcosmos de bancada compostos 

de fracos de Erlenmeyer de 500 cm
3
 estéreis, em Câmara incubadora (Figura 9). 

 

 

 

(c)  

 

 

(d) 

Figura 9– Fotografia de microcosmos (c) e Câmara incubadora (d). 

 

 

3.3.2.  Metodologia Experimental 

 

3.3.2.1. Preparo dos inóculos  

 

As espécies microbianas que apresentaram maior potencial para degradar os 

combustíveis B100, B0 e suas misturas BX foram selecionadas para os estudos de 

biodegradação dos B100-A, B0 e misturas BX-A (5/10/20/30), sendo estas a                          

P. aeruginosa e a S. cerevisiae cujos inóculos foram preparados, inicialmente, em tubos 

de ensaio contendo 10cm
3 

do meio MCM acrescidos de 1% de glicose e mantidos em 

estufa a 30
o 

C por 72 h. Em seguida, 25 cm
3 

de cada uma dessas culturas foram 

transferidos para frascos de Erlenmeyer de 500 cm
3
, contendo 50 cm

3 
de meio MCM 
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acrescido de 1% de glicose que após 24h de cultivo foi adicionado mais 50 cm
3
 (volume 

final de 125 cm
3
). Os frascos de Erlenmeyer foram mantidos em Câmara incubadora sob 

agitação constante a 120 rpm a  30 °C por 72 h de cultivo (Figura 9). Decorrido este 

tempo de cultivo, o material bioprocessado que correspondeu a 25% da composição do 

inóculo de cada experimento, foi padronizado de acordo com o tubo N
o
 3 da escala de 

MacFarland que corresponde a uma concentração celular da ordem de 9 x 10
8
 UFC.cm

-3
 

,sendo comparada sua leitura ao tubo com o inóculo de micro-organismo através do 

método turbidimétrico a 510nm de comprimento de onda em Espectrofotômetro UV-

VIS, marca METER, modelo 2000 UV (SF200DM).  

 

3.3.2.2. Preparo dos inóculos de consórcio de culturas microbianas 

 

As espécies microbianas P. aeruginosa e a S. cerevisiae selecionadas no estudo 

preliminar dessa pesquisa, foram inoculadas individualmente em tubos de ensaio 

contendo 10 cm
3 

do meio MCM acrescido de 1% de glicose sendo em seguida 

transferidas individualmente 25 cm
3 

dessas culturas para frascos de Erlenmeyer de 1000 

cm
3
, com 100 cm

3 
de meio MCM acrescido de 1% de glicose (volume final de 125 

cm
3
). Esse experimento foi realizado sob agitação constante a 120 rpm a 30 °C por 72 h 

de cultivo em Câmara incubadora (Figura 9). Decorrido este tempo de cultivo, o 

material bioprocessado que correspondeu a 25% da composição do inóculo de cada 

experimento, foi padronizado conforme descrito no item 3.3.2.1. com uso do consórcio 

na proporção de 1:1 (em células viáveis). A concentração de P. aeruginosa e S. 

cerevisiae foi controlada na ordem de grandeza de 10
8 

UFC.cm
-3

 (volume final de 250 

cm
3
). 

 

 

3.3.2.3. Ensaios de biodegradação e determinações analíticas 

 

 O estudo sobre a biodegradação aeróbia dos combustíveis em questão foi 

realizado em duas partes usando sistema experimental descrito no item 3.3.1 desse 

trabalho. A primeira parte desse estudo envolveu os combustíveis (B0, B100-A, B5-A, 

B10-A, B20-A, B30-A) apenas um tipo de micro-organismo foi inoculado em cada 

microcosmo, sendo esses a P. aeruginosa e a S. cerevisiae. Para cada tipo de micro-

organismo foram preparados 6 microcosmos (frascos de Erlenmeyer de 500 cm
3
) 
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contendo 280 cm
3
 do meio MCM, 100 cm

3
 da suspensão microbiana e 20 cm

3
 do 

combustível-teste (ensaio biótico) que correspondem a 70, 25 e 5% do volume total de 

líquido (400 cm
3
), respectivamente, e outros 6 microcosmos contendo 95% do meio 

MCM (380 cm
3
) e 5% de combustível-teste (20 cm

3
), que correspondem ao controle 

abiótico para este ensaio. Os microcosmos foram acondicionados em Câmara 

incubadora com agitação orbital (Shaker), marca Marconi, modelo MA-420 (Figura 9), 

sendo mantidos a 30º C com agitação constante a 120 rpm por período total de 35 dias. 

A amostragem da fase líquida foi feita de forma estéril nos tempos 0, 7, 14, 21, 28 e 35 

dias de processo. 

 A segunda parte dos  ensaios de biodegradação envolveu os combustíveis (B0, 

B100-A e B5-A) cujos experimentos em duplicata foram conduzidos em microcosmos, 

formados por 6 frascos de Erlenmeyer de 2000 cm
3
 contendo meio MCM (700 cm

3
), 

250cm
3
 da suspensão microbiana (consórcio) e 50 cm

3
 do combustível-teste (ensaio 

biótico) sendo submetidos à agitação constante de 120 rpm a 30°C em Câmara 

incubadora (Figura 9) por período total de 35 dias.  

 O processo de biodegradação dos combustíveis dissolvidos no meio foi 

acompanhado através da avaliação da dinâmica da concentração de biomassa 

microbiana, pH e concentração de ésteres de ácido graxos e do teor de ésteres total para 

o B100-A cujas metodologias estão descritas a seguir: 

 

a) Concentração de biomassa microbiana 

 

    Cada amostra coletada de forma estéril (1cm
3
) foi diluída em tubos de ensaio, 

contendo água salina peptonada (Tabela 18), na proporção de 9 cm
3
 desta  para cada 1 

cm
3
 da suspensão microbiana perfazendo-se uma diluição 10

1
, sendo em seguida 

realizadas diluições sucessivas em água salina peptonada até 10
8
. As amostras nas 

diluições de 10
1
, 10

2
,10

3
, 10

4
, 10

5
, 10

6
, 10

7
e 10

8 
foram inoculadas em duplicata em 

placas de Petri nos meios Isolation Agar Difco n° 292710 para a P. aeruginosa, Agar de 

Sabouraud para S. cerevisiae e Plate Count Agar para o consórcio (Tabelas 19, 14 e 20), 

para fim de quantificação da concentração celular de cada micro-organismo expresso 

em UFC.cm
-3

. Essas placas foram mantidas em estufa a 30
o
 C por 72 h, sendo em 

seguida realizada a contagem das células viáveis nas placas. 
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Tabela 18–Composição da água salina peptonada. 

Componentes VALOR 

NaCl 

Peptona 

Água destilada  

8,50 g.cm
-3

 

1,00 g.cm
-3

 

1000,00 cm
3
 

 

Tabela 19–Composição do meio de Pseudomonas Isolation Agar. 

Componentes VALOR 

Meio Pseudomonas Isolation Agar 

NaCl  

Glicerol 

Água destilada  

   45,00 g.cm
-3

 

   30,00 g.cm
-3

 

20,00 cm
3
 

1000,00 cm
3
 

                             

Tabela 20–Composição do meio Plate Count Agar. 

Componentes VALOR 

Meio Plate Count Agar Glicose 

Água destilada 

      22,5 g.cm
-3

 

1000,0 cm
3
 

 

 

b) pH 

 

Foi realizada determinação de pH da fase líquida (20cm
3
), coletada de forma 

estéril e filtrada a vácuo em membrana Millipore de 0,22m, através do medidor de pH 

de bancada, marca MARCONI, modelo PA 200/PA 200P. 

 

c) Teor de Ésteres Totais e Concentração de Ésteres de Ácidos Graxos 

 

O teor de ésteres totais oriundo do B100-A e a concentração de ésteres de ácidos 

graxos dissolvidos na fase aquosa foram medidos usando-se parte da solução aquosa 

(fase polar) extraída com hexano em Cromatografo marca CG, modelo CG Master.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Característica Química e Potencialidade de Biodegradação de B100  

 

As Figuras 10 a 19 correspondem aos cromatogramas obtidos para B100 de 

:óleo de canola (C), B100- gordura de frango (F), B100- óleo de fritura (Fr), B100- óleo 

de milho (M), B100-óleo de farelo de arroz (Ar), B100- óleo de pinhão manso (Pm), 

B100-óleo de girassol (G), B100-óleo de soja (S), B100-sebo de boi (Sb) e B100-óleo 

de algodão (A). A composição do teor de ésteres total (TE-Tot.) obtidos para cada B100 

estudado estão apresentados na Tabela 21.  

Como pode ser observado nas Figuras 10 a 19 e Tabela 21, de forma geral os 

B100 estudados apresentaram em sua composição ésteres metílicos de ácidos graxos 

saturados (EMAG-Sat) e insaturados (EMAG-Ins), predominando os ésteres metílicos 

dos ácidos palmítico (C16:0) e esteárico (C18:0) para os EMAG-Sat e os ácidos oléico 

(C18:1) e linoléico (C18:2) para os EMAG-Ins, sendo os demais encontrados em teores 

menores como os ésteres metílicos dos ácidos mirístico (C14:0), pentadecanóico 

(C15:0), margárico (C17:0), miristioléico (C14:1) e palmitoléico (C16:1). O teor de 

ésteres total obtido para os referidos B100 variou na faixa de 99,99% a 100,10% 

(Tabela 21) mostrando que foi fechado o balanço de matéria, o que ilustra a boa 

qualidade dos dados obtidos pela análise cromatográfica.  

 

Tabela 21– Perfil de ésteres metílicos de ácido graxo (EMAG) para os B100  

EMAG 
Teor de EMAG no B100 (%) 

C F Fr M Ar Pm G S Sb A 

Sat 

C14:0 

C15:0 

C16:0 

C17:0 

C18:0 

C20:0 

- 

- 

6,06 

- 

3,03 

- 

- 

- 

21,30 

- 

4,90 

- 

- 

- 

15,48 

- 

5,95 

- 

- 

- 

12,82 

- 

2,56 

- 

- 

- 

20,83 

- 

4,17 

- 

- 

- 

14,90 

- 

5,60 

- 

- 

- 

5,50 

- 

1,30 

- 

- 

- 

12,10 

- 

3,80 

2,50 

4,20 

0,80 

28,90 

1,50 

24,40 

- 

0,75 

- 

23,50 

- 

2,97 

- 

Ins 

C14:1 

C16:1 

C18:1 

C18:2 

C18:3 

TE-Tot 

- 

- 

66,66 

21,21 

3,03 

99,99 

- 

4,70 

42,60 

25,00 

1,60 

100,10 

- 

- 

45,24 

30,95 

2,38 

100,00 

- 

- 

37,18 

46,15 

1,28 

99,99 

- 

- 

41,67 

33,33 

- 

100,00 

- 

1,00 

42,6 

35,9 

- 

100,00 

- 

- 

31,30 

60,50 

1,50 

100,10 

- 

- 

21,70 

54,70 

5,20 

100,00 

1,20 

2,30 

36,70 

- 

- 

100,00 

- 

- 

15,63 

56,56 

0,58 

99,99 
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Figura 10– Cromatograma referente ao B100 óleo de canola. 

 

 

 

 

 

Figura 11– Cromatograma referente ao B100 gordura de frango. 
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Figura 12– Cromatograma referente ao B100 óleo de fritura. 

 

 

 

 

 

Figura 13– Cromatograma referente ao B100 óleo de milho. 
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Figura 14– Cromatograma referente ao B100 óleo de farelo de arroz. 

 

 

 

 

 

Figura 15– Cromatograma referente ao B100 óleo de pinhão manso. 
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Figura 16– Cromatograma referente ao B100 óleo de girassol. 

 

 

 

 

 

Figura 17– Cromatograma referente ao B100 óleo de soja. 
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Figura 18– Cromatograma referente ao B100 óleo de sebo de boi. 

 

 

 

 

 

Figura 19– Cromatograma referente ao B100 óleo de algodão. 

 

 

De forma qualitativa pode-se ter uma primeira idéia dos B100 que mais 

facilmente serão biodegradados através da avaliação dos EMAG que os compõem, uma 
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vez que, a biodegrabilidade de compostos orgânicos depende principalmente da 

estabilidade de sua molécula (SINGER e FINNERTY, 1984). Encontra-se claramente 

na literatura que a estabilidade dos ésteres de ácidos graxos diminui à medida que o 

número de carbonos e ramificações aumenta na cadeia, valendo então a seguinte relação 

entre a instabilidade estrutural dos EMAG: a) EMAG-Ins > EMAG-Sat; b) EMAG-Ins 

(3 Ins) > EMAG-Ins (2 Ins) > EMAG-Ins (1 Ins), onde “n Ins” representa número de 

insaturações presentes na molécula do ester (ALLINGER et al.,1985, MORRISON e 

BOYD, 1992). Com base nos dados da Tabela 21, foi construída a Tabela 22 onde estão 

dispostos os teores de EMAG-Sat e EMAG-Ins relativos à composição de cada B100 

em estudo visando obter-se um estudo comparativo sobre o potencial de 

biodegradabilidade apresentado por cada B100 em estudo. 

 

Tabela 22– Teores de EMAG saturados e insaturados para B100 de diversas origens. 

Parâmetro 
Teor (%) 

C F Fr M Ar Pm G S Sb A 

TEMAG-Sat* 9,09 26,20 21,43 15,38 25,00 20,50 6,80 18,40 59,80 27,22 

TEMAG-Ins** 90,90 73,90 78,57 84,61 75,00 79,50 93,30 81,60 40,20 72,77 

   *Teor de Ester metílico de ácidos graxos saturados  

    **Teor de Ester metílico de ácidos graxos insaturados 

 

 

O B100 é um combustível composto por uma mistura de ésteres metilico de 

ácidos graxos saturados e insaturados cujos teores dependem do tipo da biomassa, assim 

como, de fatores relacionados ao cultivo dessa biomassa, no caso de origem vegetal, e 

da alimentação dos animais, cujo manejo gera a gordura residuária, boi, frangos, peixe, 

suínos (TATE et al. 2006). Como os B100 utilizados nessa pesquisa foram de diversas 

origens, i.e.: óleo vegetal comestível, óleo vegetal não-comestível, óleos e gorduras 

residuárias, ocorreram variações entre os teores de EMAG-Sat e EMAG- Ins nas faixas 

de 6,80% a 59,80% e 40,20% a 93,30%, respectivamente.  

Segundo Allinger et al.,1985, Morrison e Boyd, 1992 é pertinente postular-se 

que a biodegradabilidade dos B100 depende de fatores relacionados com os tipos de 

EMAG presentes nesse combustível, uma vez que, moléculas com baixa estabilidade 

favorecerão a oxidação (Singer e Finnerty, 1984), e o teor desses ésteres na composição 

do B100. Com base nas Tabelas 21 e 22 e postulação anterior, conclui-se que o 

potencial de degradação dos B100 estudados por um micro-organismo específico ou 
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consórcio, decresce na seguinte ordem: B100-G > B100-C > B100-M > B100-S > 

B100-Pm > B100-Fr > B100-Ar > B100-F > B100-A > B100-Sb.    

 

4.2. Seleção das linhagens com potencial para degradar os B100 e suas misturas 

BX  

A técnica do indicador DCPIP descrita por Hanson et al. (1993), apresentou-se 

eficiente para avaliar o potencial para biodegradar (PD) os B100 , B0 e suas misturas 

BX (fração volumétrica: 5, 10, 20, 40 e 50 cm
3
/cm

3
) , Figura 20, por via biológica 

apresentada por a) Bactérias - Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Sarcina lutea, Pseudomonas aeruginosa, b) Leveduras- Saccharomyces 

cerevisiae, Candida sp, Rhodotorula mucilaginosa, Candida  lipolytica e c) Fungos 

filamentosos- Aspergillus niger , Fusarium moniliforme , Talaromyces wortmanii 

indicados na literatura como inerentes a biodegradação de EAAG.  

 

 

 

(a) 

 

 
(b) 

Figura 20– Fotografia de placas multipoços para os B100 nos tempos 0h e 24h do 

processo – (a) Tempo = 0h (DCPIP na sua forma oxidada); (b) Tempo = 24 h (DCPIP 

na sua forma reduzida), tempo que virou na avaliação da P. aeruginosa e S. cerevisiae. 

 

 Verificou-se que as linhagens P. aeruginosa e S. cerevisiae descoloriram o meio 

de cultivo, após 24 horas, ver Tabela 23. Como esses isolados foram os primeiros que 

descoloriram o meio, portanto foram selecionados para realização dos ensaios na 
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biodegradação aeróbia dos B100-A, B0 e misturas BX-A (5/10/20/30) e para os B100-

A, B0 e mistura B5-A pelo consórcio desses.  

 Por outro lado, o PD pode ser verificado através da capacidade (C) dos micro-

organismos em degradar esses combustíveis classificada de acordo com a fração do 

tempo total de ensaio que o DCPIP leva para descolorir (FTTE =
h

DCPIPTV
80
 ): FTTE = 

indefinido: C-nula; FTTE = 0,9: C-baixa; FTTE= 0,6: C-moderada; FTTE = 0,3: C-alta.  

 Vários micro-organismos apresentaram capacidades distintas para degradar o 

B100 e o B0 exceto os consórcios que similarmente apresentaram C-alta (Figura 23).  

A P. aeruginosa e S. cerevisiae e o consórcio desses apresentou C-alta para os B0 e 

B100 comportando-se similarmente com as misturas BX (Figuras 21 a 33 e Tabelas 23 

a 33). Apenas seis dos micro-organismos possuem PD ao B100 alto ver Tabelas (23 a 

33), sendo eles: P. aeruginosa e S. cerevisiae (todos os B100 e misturas BX); E. coli 

(B100-A,-G e -S); Candida sp (B100-C,-M,-F,-Fr,-Pm,-Sb,-Ar e as misturas BX-C,-M,-

G,-F,-Pm,-Sb,-Ar), A. niger (B100-C,- M,-F,-Sb,- Ar e Misturas BX-C,-M,- F,- Ar) e R. 

mucilaginosa (B100-C e misturas BX-C).Apresentaram C-moderada o B. subtilis aos 

(B100-G,-S,-Sb,-A); S. lutea (B100-G,-Sb) ; Candida sp (B100- G,-S,-A); C. lipolytica 

(B100-Ar,-G,-S,-Sb,-A); T. wortmanii (B100-G,-Sb) enquanto que os micro-organismos 

(E. coli, S. aureus, R. mucilaginosa, F. moniliforme ) mostraram C-moderada ao B100-

Sb, ex: as respostas dos B100-G e B100-Sb ao fungo filamentoso F. moniliforme 

induziram que quanto maior o teor de EMAG C18:1 associado a elevados teores dos 

EMAG saturados C16:0 e C18:0, maior o potencial desse fungo filamentoso em 

degradar os B100 de origens diversas, provavelmente devido a clivagem do éster 

insaturado associado com a produção de Lípase. 

 A P. aeruginosa e a S. cerevisiae isoladamente e os consórcios (P. aeruginosa + 

S. cerevisiae), (P. aeruginosa + Candida sp), (P. aeruginosa + A. niger), (S. cerevisiae 

+ Candida sp) ,( S. cerevisiae + A. niger) e (Candida sp + A. niger) das 12 linhagens 

testadas, apresentaram C-alta para degradar o B0, todos os B100 e as misturas BX, 

indicando que dentre os demais testados, possivelmente otimizarão a biodegradação de 

meios contaminados com esses B100 e suas misturas com o B0. Esses resultados 

sugeriram que o micro-organismo deve apresentar C-alta ou C-moderada frente ao B100 

e que o PD relaciona-se a composição química desse. Todavia os micro-organismos 

com C-nula ou baixa podem ser reconhecidos como inapropriados para a degradação 

desse combustível.  
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Tabela 23– FTTE de descoloração do DCPIP para os B0 e B100 de diversas origens. 

    * DCPIP não descoloriu durante o período de observação (80h). 

 

 

 

 

 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-C B100-F B100-Fr B100-M B100-Ar B100-Pm B100-G B100-S B100-Sb B100-A 

B. subtilis ID* ID ID ID ID ID ID 0,6 0,6 0,6 0,6 

E. coli ID ID ID ID ID ID ID 0,3 0,3 0,6 0,3 

S. aureus ID ID ID ID ID ID ID ID ID 0,6 ID 

S. lutea ID ID ID ID ID ID ID 0,6 0,9 0,6 0,9 

P. aeruginosa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

S. cerevisiae 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Candida  sp ID 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,6 

R. mucilaginosa ID 0,3 ID ID ID ID ID ID 0,9 0,6 ID 

C. lipolytica ID ID 0,9 ID ID 0,6 ID 0,6 0,6 0,6 0,6 

A. niger ID 0,3 0,3 0,9 0,3 0,3 0,9 0,9 0,9 0,3 0,9 

F. moniliforme ID ID ID ID ID ID ID 0,9 ID 0,6 ID 

T. wortmanii ID ID 0,9 ID ID ID ID 0,6 ID 0,6 0,9 



55 

 

B0 B100-C B100-F B100-Fr B100-M B100-Ar B100-Pm B100-G B100-S B100-Sb B100-A

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T
V

-D
C

P
IP

 (
h

)

Combustivel

 B. subtilis

 E. coli

 S. aureus

 S. lutea

 P. aeruginosa

 S. cerevisiae

 Candida sp

 R. mucilaginosa

 C. lipolytica

 A. niger

 F. moniliforme

 T. wortmanii

 

Figura 21– Tempo de viragem do DCPIP para os B0 e B100 de diversas origens. 
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Figura 22– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100 e B5 de diversas origens para micro-organismos. 
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Figura 23– Tempo de viragem do DCPIP para os B0 e B100 de diversas origens para micro-organismos. 

 

B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B40-A B50-A

0

10

20

30

40

50

60

70

80

TV
-DC

PIP
 (h

)

Combustivel

 B.subtilis

 E.coli

 S.aureus

 S.lutea

 P.aeruginosa

 S.cerevisiae

 Candida sp

 R.mucilaginosa

 C.lipolytica

 A.niger

 F.moniliforme

 T.wortmanii

 P.aerug.+ S. cerevis.

 P.aerug.+Candida sp

 P.aerug.+A. niger

 S.cerevis.+Candida sp

 S.cerevis.+A. niger

 Candida  sp+A. niger

 

Figura 24– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-A e suas misturas BX-A (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 25– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-C e suas misturas BX-C (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 26– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-M e suas misturas BX-M (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 27– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-G e suas misturas BX-G (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 28– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-F e suas misturas BX-F (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 29– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-Fr e suas misturas BX-Fr (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 30– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-Pm e suas misturas BX-Pm (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 31– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-S e suas misturas BX-S (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 32– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-Sb e suas misturas BX-Sb (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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Figura 33– Tempo de viragem do DCPIP para os B0, B100-Ar e suas misturas BX-Ar (5/10/20/40/50) para micro-organismos. 
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4.3. Biodegradação Aeróbia   

 

 O estudo referente à biodegradação aeróbia do B100-A e suas misturas BX-A foi 

conduzido em duas etapas: Etapa 1– Estudo preliminar (indicativo de ocorrência) da 

biodegradação dos B100-A, B0 e suas misturas B5, B10, B20, B30; Etapa 2– Estudo da 

biodegradação do B100-A, B0 e mistura B5 usando consórcio de P. aeruginosa e S. 

cerevisiae: 

 

4.3.1. Estudo preliminar da biodegradação de B100-A, B0 e suas misturas BX 

 

 A biodegradação de um composto orgânico pode ser averiguada 

preliminarmente usando indicadores de biodegradação, tais como, a produção de 

dióxido de carbono, consumo de oxigênio, evolução dinâmica do  pH no meio e outros 

(ZHANG et al., 1998).  O processo de biodegradação de B100-A, B0 e misturas com o 

diesel, (B5, B10, B20 e B30) foi investigado acompanhando-se os comportamentos 

dinâmicos do pH do meio e da variação da população microbiana por um período de 35 

dias.  

Os micro-organismos, para a realização desse estudo preliminar, foram à 

bactéria P. aeruginosa e a levedura S. cerevisiae, que mostraram ter o maior potencial 

para, individualmente, biodegradar os B100 e suas misturas BX (item 4.2), cujos 

inóculos não foram previamente aclimatados aos B100 e misturas BX.  O pH inicial do 

meio aquoso dos sistemas formulados para os combustíveis em questão ficou na faixa 

de 5 a 6,5 (Tabela 24). As ordens de grandeza das concentrações iniciais de células 

viáveis da P. aeruginosa e S. cerevisiae nos microcosmos foram 10
8 e 10

5
 UFC.cm

-3 

,respectivamente (Tabela 24). As evoluções dinâmicas do pH do meio líquido dos 

sistemas reagentes formulados para os B100, B0 e misturas B5, B10, B20 e B30 estão 

apresentadas nas Figuras 34 e 35 e Tabelas 52 a 54 do Anexo B. 
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Tabela 24– pH e concentração de biomassa microbiana iniciais nos microscomos. 

Combustível 
pH [x] (UFC.cm

-3
) 

P. aeruginosa S. cerevisiae P. aeruginosa x 10
8
 S. cerevisiae x 10

5
 

B100 

B0 

B5 

B10 

B20 

B30 

5,33 

5,83 

5,85 

5,70 

5,55 

5,66 

6,10 

6,30 

5,81 

5,97 

5,96 

6,00 

8,40 

2,90 

2,40 

1,30 

3,10 

2,28 

1,00 

2,20 

2,90 

2,00 

2,50 

3,30 

 

 

 
 

Figura 34 – Evolução dinâmica do pH da fase líquida da mistura reagente 

para B100, B0 e misturas B5/B10/B20/B30 (micro-organismo não 

aclimatado: P. aeruginosa). 
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Figura 35–Evolução dinâmica do pH da fase líquida da mistura reagente 

para B100, B0 e misturas B5/B10/B20/B30 (micro-organismo não-

aclimatado: S. cerevisiae). 
 

 Como pode ser visto nas Figuras 36 e 37, em todos os sistemas houve variação 

do pH, o sistema para o B100 apresentou maior variação do pH que os demais. As 

misturas BX apresentaram comportamento intermediário àqueles observados para os 

B100 e B0, sendo as misturas B5 e B30 aquelas cujos comportamentos mais se 

aproximaram desses, respectivamente.  Esse fato sugere que à medida que se aumenta a 

fração do B100-A nas suas misturas BX, mais ácida se torna a fase aquosa no biorreator 

à medida que o processo se desenvolve, uma vez que os EMAG vão se degradando, e 

formando EMAG de cadeias menores que apresentam caráter mais ácido, e 

possivelmente, haja formação de ácidos graxos livres (MORRISON e BOYD, 1992). 

Inerentemente, as misturas BX têm sua biodegradabilidade aumentada à medida que a 

fração de B100 aumenta nessas (OWSIANIAK et al.,2009). Embora sendo a 

biodegradação de compostos orgânicos um sistema complexo, pois envolve outras 

variáveis de processo além do pH, essa hipótese tem respaldo científico para ser 

considerada como coerente, pois as concentrações dos ácido graxos livres e EMAG de 

cadeia menores formadas durante a degradação dos ésteres alquilicos de ácidos graxos 

são diretamente proporcionais à concentração desses (ZHANG et al.,1998, GOMES, 

2004, SUEHARA et al., 2005,VIEIRA et al., 2006). Vale salientar que a degradação de 

um composto orgânico por via oxidativa química, térmica ou enzimática depende da 

estabilidade da molécula. No caso do B100-A estudado nessa pesquisa espera-se que o 

EMAG cuja molécula possua maior número de insaturações e presente em maior 
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concentração nesse seja o responsável pela primeira resposta à oxidação enzimática. 

Observou-se, por outro lado, que a variação do pH depende do tipo de micro-organismo 

usado em cada ensaio. Com o intuito de esclarecimento desse ponto, resultados sobre as 

evoluções dinâmicas do percentual de variação do pH (PV-pH) são comparados com as 

evoluções dinâmicas da concentração de P. aeruginosa e S. cerevisiae para os B100-A, 

B0 e misturas B5, B10, B20 e B30 (Figuras 36 a 41).  

 

 

 

(a) 

 
(b) 

Figura 36– B100 - (a) Evolução dinâmica do pH do meio líquido; (b) 

Evolução dinâmica da concentração de biomassa (micro-organismos 

não aclimatados: P. aeruginosa e S. cerevisiae). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 37–B0 - (a) Evolução dinâmica do pH do meio líquido; (b) Evolução 

dinâmica da concentração de biomassa (micro-organismos não aclimatados: 

P. aeruginosa e S. cerevisiae)  
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(a) 

 
(b) 

Figura 38–Mistura B5- (a) Evolução dinâmica do pH do meio líquido; (b) 

Evolução dinâmica da concentração de biomassa  (micro-organismos não 

aclimatados: P. aeruginosa e S. cerevisiae) 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 39–Mistura B10 -(a) Evolução dinâmica do pH do meio líquido; (b) 

Evolução dinâmica da concentração de biomassa (micro-organismos não 

aclimatados: P. aeruginosa e S. cerevisiae) 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 40–Mistura B20 - (a) Evolução dinâmica do pH do meio líquido; (b) 

Evolução dinâmica da concentração de biomassa (micro-organismos não 

aclimatados: P. aeruginosa e S. cerevisiae) 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 41– Mistura B30- (a) Evolução dinâmica do pH do meio líquido; (b) 

Evolução dinâmica da concentração de biomassa  (micro-organismos não 

aclimatados: P. aeruginosa e S. cerevisiae) 

 

Como pôde ser verificado nas Figuras 36 a 41, os comportamentos dinâmicos do 

percentual de variação de pH e da concentração de biomassa P.aeruginosa e S. 

cerevisiae para o B100-A, B0 e suas misturas B5, B10, B20 e B30 mostraram que 
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quanto menor for a fração do B100 na mistura BX, mais o comportamento se assemelha 

ao observado para o B0. Nos casos B100, B0 e misturas BX, têm-se: 

 

a) B100 – a1) ao final do processo, o percentual de variação de pH (PV-pH) foi o 

maior observado entre os combustíveis testados (~ 52%, pH finais: P.aeruginosa 

= 2,54 e S. cerevisiae = 3,10);  a 2) no período 1 do Processo (0-7dias), o PV - 

pH do sistema contendo a bactéria foi maior que aquele apresentado pela 

levedura; a 3) P.aeruginosa e S. cerevisiae apresentaram fase de adaptação no 

período de 7 e 21 dias,respectivamente. Todavia, em seguida ambas 

apresentaram decrescimento da população de células viáveis sendo esses 

acentuados para a bactéria a partir do 14°dia do processo (ordem da 

concentração foi igual a 6 UFC.cm
-3

).  

b) B0 – b1) no final do processo, os PV-pH para o B0 foram os menores obtidos 

tanto para o sistema contendo a bactéria (12,69%, pH final: 5,09) quanto para 

aquele contendo a levedura (29,21%, pH final: 4,46); b2) a concentração de 

células viáveis decresceu tanto para a bactéria (ordem no final do processo foi 

igual a 7) quanto para a levedura (decresceram da ordem de 5 para 3),  

apontando que, nas condições operacionais e nutricionais impostas neste estudo, 

a P.aeruginosa mantem-se no sistema muito mais facilmente que a S. cerevisiae, 

sugerindo, portanto, que os componentes do B0 são menos tóxicos a esta 

bactéria. No entanto, S. cerevisiae mesmo possuindo menor concentração de 

células viáveis no sistema, apresentou maior percentual de variação do pH, 

indicando que houve maior produção de compostos com caráter ácido.  

 

c) Misturas BX – c1) O PV-pH do meio aquoso aumentou com o aumento da 

fração do B100-A na mistura BX, independentemente do tipo de micro-

organismo. Todavia, a levedura apresentou maior valor de PV-pH que a bactéria 

(Figuras 38 a 41), indicando que as concentrações de ácidos graxos livres e de 

EMAG cadeias menores que seus precussores aumentaram no sistema. Com 

relação à população de micro-organismos nesses sistemas, pode-se dizer que o 

aumento da fração do B100 nas misturas BX, induz a uma resposta positiva 

tanto para a bactéria quanto para a levedura, i.e.: c2) as misturas BX deixam de 

apresentar queda discreta na população de células viáveis dos micro-organismos, 

apresentando em seu lugar fases de adaptação mais longas (21 dias, S. cerevisiae 
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para mistura B20) seguida de redução discreta da concentração dessas células 

(10
8
 a 10

6
 UFC.cm

-3
, por exemplo – P. aeruginosa para a mistura B20) ou c3) 

apresentarem uma fase inicial de morte das células viáveis seguida de fase de 

crescimento e outra fase de morte dessas células (mistura B30 para a S. 

cerevisiae). Os comportamentos obtidos para o PV-pH e a população de 

biomassa indicaram que as misturas BX favoreceram a manutenção das células 

viáveis da P.aeruginosa, dando-lhes condições de sobrevivência mais amena no 

meio, o induzindo a redução bem menor da população dessas células, comparada 

ao B100, isso deve ter ocorrido devido ao aumento do PV-pH abaixo de 29,33% 

(pH final ~ 4). A presença do B100 também favoreceu as condições de 

sobrevivência da S. cerevisiae, uma vez que houve uma fase de adaptação de 

células viáveis no meio reagente seguida da fase de morte. Vale salientar que 

nesse caso, os valores do PV-pH e pH finais foram de 49,18% e 3,1, 

respectivamente.  

Os comportamentos dinâmicos da concentração celular de biomassa e do pH nos 

sistemas contendo B100 e misturas BX devem estar relacionados um ao outro através da 

degradação dos componentes desses. Sendo o B100 e o B0, misturas de EAAG e de 

hidrocarbonetos, respectivamente, espera-se que os componentes mais biodegradáveis 

sejam os primeiros a sofrerem clivagens de suas ligações. Quando os EMAG do B100 e 

misturas B5 a B30 decompõe-se, há um aumento do pH devido à formação de ácidos 

graxos livres de EMAG de cadeias menores que seus precussores, induzindo ao 

decréscimo da população de células viáveis devido o pH do meio apresentar valor não 

favorável ao cultivo daquele micro-organismo. Esse fato é conhecido como efeito tóxico 

da produção de compostos de carater ácido em um meio sobre as células viáveis 

existentes.  

Segundo Pelczar et al.(1997) as faixas de pH apropriadas para os processos 

biológicos com bactéria e levedura são 5 a 9 e 4 a 5, respectivamente.  

 

4.3.2. Biodegradação do biodiesel de algodão (B100-A)  

 

O processo de biodegradação do B100-A foi observado por um período de 35 

dias através da evolução dinâmica da concentração molar dos principais EMAG que o 

constituem e que se encontravam dissolvidos na fase líquida (ésteres metílicos dos 

ácidos palmítico, C16:0, esteárico, C18:0, oléico, C18:1 e linoléico, C18:2), do pH da 
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fase líquida e da concentração celular de biomassa. Utilizou-se como agente biológico o 

consórcio microbiano formado por culturas não-aclimatadas da bactéria P. aeruginosa e 

levedura S. cerevisiae. O inóculo do consórcio foi preparado na proporção de 1:1 

(UFC.cm
-3

 da bactéria :UFC.cm
-3

 da levedura) desses. Obteve-se sucesso em controlar 

rigorosamente a ordem de grandeza da concentração de células viáveis da P.aeruginosa 

e S. cerevisiae. Nessa etapa da pesquisa, também se verificou a resposta apresentada 

pelo B0 e B5-A, ação desse consórcio, nas mesmas condições operacionais usadas na 

biodegradação do B100-A.  

Visando-se realizar um estudo comparativo sistemático, partiu-se de inóculos 

microbianos com a mesma concentração inicial daquele usado nos ensaios referentes à 

biodegradação do B100-A. Não foi possível avaliar a evolução dinâmica da 

concentração de EMAG nesses sistemas (B0 e B5-A) devido não possuir coluna 

cromatográfica adequada para o B0. Todos os ensaios foram realizados em duplicata.  

 

4.3.2.1. Estudo fenomenológico da cinética da biodegradação do B100-A 

  

O B100-A fornecido pela Usina piloto de biodiesel em Caetés PE composto 

inicialmente (tempo de processo igual a zero dias) por ésteres metílicos saturados e 

insaturados, sendo os teores totais em massa desses compostos químicos iguais a 27,23 

e 72,77%, respectivamente. O perfil de EMAG no B100-A é dado na Tabela 25. Os 

EMAG principais, ou gerais, do processo são os C16:0, C18:0, C18:1 e C18:2. 

 

Tabela 25– Perfil de EMAG encontrado para o B100-A 

EMAG C14:0 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

Teor em massa 

(%) 
0,75 23,50 2,97 15,63 56,56 0,58 

 

 Os cromatogramas do material oleoso dissolvido na fase líquida das amostras 

obtidas nos tempos de processo iguais a 0, 7, 14, 21, 28 e 35 dias são mostrados nas 

Figuras 42 a 47. 
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Figura 42– Cromatograma referente ao processo de degradação do B100-A 

usando consórcio de micro-organismos: no tempo 0 dias. 

 

 

 

 

Figura 43– Cromatograma referente ao processo de degradação do 

B100- A usando consórcio de micro-organismos: no tempo 7 dias. 
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Figura 44– Cromatograma referente ao processo de degradação do 

 B100- A usando consórcio de micro-organismos: no tempo 14 dias. 

 

 

 

 

Figura 45– Cromatograma referente ao processo de degradação do 

 B100- A usando consórcio de micro-organismos: no tempo 21dias. 
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Figura 46– Cromatograma referente ao processo de degradação do 

B100- A usando consórcio de micro-organismos: no tempo 28 dias. 

 

 

 

 

Figura 47– Cromatograma referente ao processo de degradação do 

B100- A usando consórcio de micro-organismos: no tempo 35 dias. 
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 Ao analisar qualitativamente os cromatogramas nas Figuras 42 a 47, pode se 

observar que, nas condições operacionais e nutricionais, o processo de biodegradação 

do B100-A foi desenvolvido, havendo modificações significantes na composição inicial 

dos EMAG principais que constituem o B100-A, ao longo do processo, ocorrendo o que 

se chama de biodegradação parcial de um composto orgânico. A análise qualitativa da 

variação da composição da mistura reagente durante cinco períodos de processo via 

ação enzimática, é a seguinte: 

 

a) Período 1 (no tempo 0 a 7 dias) – Observou-se que os ésteres metílicos C18:1 e 

C18:2 degradaram-se durante esse período do processo, tendo sido o C18:1 

totalmente decomposto, nos primeiros 7 dias de processo. Os EMAG C16:0 e 

C18:0 tiveram seus teores, em massa, aumentados na mistura, ficando o teor em 

massa do EMAG C18:0 praticamente similar ao observado para EMAG C18:1. 

Outros ésteres metílicos, num total de nove, que não existiam originalmente na 

composição do B100-A, apareceram na mistura, tendo sido o éster metílico do 

ácido margárico (C17:0), o único a ser identificado (os ésteres não identificados 

são denominados nesse trabalho como ENI ); 

 

b) Período 2 (no tempo 7 a 14 dias) – o EMAG C17:0  e um dos ENI, cujas 

formações foram observadas nos cromatogramas referentes ao Período 1 do 

processo, foram totalmente decompostos. Os EMAG C16:0, C18:0, C18:1 e  

sete daqueles ENI previamente continuam fazendo parte significantemente da 

composição da mistura. Todavia, picos de três novos ENI aparecem no 

cromatograma, totalizando a existência de dez ENI na mistura nesse período de 

processo. Observou-se claramente que o teor em massa do C18:0 diminuiu em 

relação ao do C18:1; 

 

c) Período 3 (no tempo 14 a 21 dias) – Os ésteres metílicos C16:0, C18:0, C18:1 e  

sete daqueles ENI identificados previamente continuaram fazendo parte 

significantemente da composição da mistura reagente. No entanto, os sete dos 

ENI que existiam na mistura no Período 2 do processo, decompuseram-se 

totalmente. Observou-se claramente que o teor em massa do C18:0 continuaram 

a diminuir em relação ao observado para o C18:1; 
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d) Período 4 (no tempo 21 a 28 dias) -  Os EMAG C16:0, C18:0, C18:1 e  sete 

daqueles ENI identificados previamente continuaram fazendo parte 

significantemente da composição da mistura. Picos de dois novos ENI foram 

observados nesse período, perfazendo um total de cinco ENI presentes na 

mistura reagente nesse período de processo. O teor em massa do éster metílico 

C18:0 aumentou face ao observado para o C18:1; 

 

e) Período 5 (no tempo 28 a 35 dias) - Os EMAG C16:0, C18:0, C18:1 e  sete 

daqueles ENI identificados previamente continuaram fazendo parte 

significantemente da composição da mistura. Houve variação na composição do 

ENI de maior teor, em massa, encontrado na mistura reagente nesse período de 

processo. Um daqueles ENI foi totalmente decomposto. Os teores dos EMAG 

C18:0  e C18:1 continuaram a variar, um em relação ao outro. 

 

A mistura formada na biodegradação do B100-A é complexa, pois se trata de um 

mistura de multicomponentes cuja composição global varia ao longo do tempo de 

processo em número de componentes que possuem concentração que também evoluem 

dinamicamente no processo. Os perfis dinâmicos do teor em massa e da concentração 

molar dos ésteres metílicos dos ácidos palmítico, esteárico, oléico e linoléico ao longo 

dos 35 dias de processo são apresentados nas Tabelas 36 e 37, respectivamente. A 

evolução dinâmica da concentração normalizada desses ésteres ao longo do processo 

pode ser vista na Figura 48. 

 

Tabela 26– Perfis dinâmicos do teor em massa dos principais EMAG que constituem a 

mistura nos 35 dias do processo de biodegradação do B100-A. 

Tempo 

(dia) 

Teor em massa dos EMAG   

[%] 

C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 

0,00 23,50 2,97 15,63 56,56 

7,00 82,00 8,70 9,30 0,00 

14,00 82,20 8,30 9,50 0,00 

21,00 74,70 7,00 18,30 0,00 

28,00 81,10 7,50 11,40 0,00 

35,00 78,00 6,90 15,10 0,00 
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Tabela 27– Perfis dinâmicos da concentração molar dos principais EMAG que 

constituem a mistura nos 35 dias do processo de biodegradação do B100-A. 

Tempo 

(dia) 

Concentração dos EMAG 

[mol.L
-1

] 

C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 

0,00 7,18 x 10
-1

 8,27 x 10
-2

 4,38 x 10
-1

 1,60 x 10
0
 

7,00 2,51 x 10
0
 2,42 x 10

-1
 2,61 x 10

-1
 0,00 x 10

0
 

14,00 2,51 x 10
0
 2,31 x 10

-1
 2,66 x 10

-1
 0,00 x 10

0
 

21,00 2,28 x 10
0
 1,95 x 10

-1
 5,13 x 10

-1
 0,00 x 10

0
 

28,00 2,48 x 10
0
 2,09 x 10

-1
 3,19 x 10

-1
 0,00 x 10

0
 

35,00 2,38 x 10
0
 1,92 x 10

-1
 4,23 x 10

-1
 0,00 x 10

0
 

 

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,0 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0

C
 (

t)
 /

C
m

ax

Tempo de processo ( dia )

EMAG   C16:0
EMAG   C18:0
EMAG   C18:1
EMAG   C18:2

 
 

 

Figura 48– Perfil dinâmico da concentração normalizada dos principais EMAG 

presentes na mistura ao longo do processo de biodegradação do B100-A. 

 

 Pode ser observado na Figura 48, como esperado, que o perfil dinâmico de 

concentração normalizada do EMAG, C18:2 indicou que esse se decompôs totalmente 

nos sete primeiros dias do processo, como foi encontrado na análise qualitativa dos 

cromotrogramas referentes ao processo de biodegradação do B100-A em meio aquoso. 

Os perfis obtidos para os EMAG C16:0, C18:0 e C18:1 indicou que esses se 

decompuseram em determinados períodos do processo, em outros, porém,  são produtos 

da decomposição de alguns desses EMAG. Nesse ponto há peculiaridades: a) os EMAG 

C16:0 e C18:0 são os principais produtos formados, cuja produção ocorreu com 

intensidade máxima nos sete primeiros dias do processo, passando em seguida a 

decomporem-se no intervalo de tempo de 7 a 21 dias de processo, em seguida oscilaram 
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entre produto e reagente; b) O EMAG C18:1 decompos-se nos sete primeiros dias do 

processo, em seguida passou a ser produto da decomposição dos EMAG, chegando a 

concentração em seu máximo (21° dia do processo), iniciando uma oscilação entre ser 

produto de decomposição e reagente como os demais EMAG C16:0 e C18:0. Essa 

oscilação observada no comportamento dos perfis dos EMAG C16:0, C18:0 e C18:1 

indicou que esses estão se transformando entre si, como se houvesse uma ação sinérgica 

sobre esses. As taxas das reações de decomposição dos EMAG C18:2, C18:1 e a da 

formação de C16:0 e C18:0 quando o tempo tende a zero estão apresentadas na Tabela 

38. 

 

Tabela 28 – Taxa de reação quando tempo tende a zero para os EMAG principais que 

compõem a mistura com base em todo o período de processo. 

EMAG C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 

  [mol.s
-1

] 2,08 x 10
-6

 1,80 x 10
-7

  2,31 x 10
-7

 -2,29 x 10
-6

 

 

 As reações resultantes da ação enzimática sobre os EMAG C16:0, C18:0, C18:1, 

C18:2 são de primeira ordem para o período de 0 a 7 dias de processo, cujas taxas  de 

reação quando o tempo tende a zero e as constantes de velocidade apresentadas na 

Tabela 39. Optou-se por modelar apenas as reações no período de 0 a 7 dias do 

processo, devido erros inerentes aos valores dos parâmetros cinéticos dessas reações (k, 

n), induzidos pelo comportamento oscilatório das concentrações desses ésteres após o 

período de 14 a 35 dias do processo.  

 

Tabela 29– Taxa de reação quando tempo tende a zero e constante de velocidade para os 

EMAG para o período 1 do processo de degradação do B100. 

EMAG C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 

  [mol.s
-1

] 1,12 x 10
-6

 1,00 x 10
-7

 -1,12 x 10
-7

 -1,00 x 10
-6

 

k   [Molar.s
-1

] 2,07 x 10
-6

 1,78 x 10
-6

 -8,56 x 10
-7

 -1,22 x 10
-5

 

 

Comparando-se os valores obtidos para  mostrados nas Tabelas 38 e 39 

observa-se que aqueles obtidos ao se considerar os sete primeiros dias de processo são 

mais realistas, devido às transformações químicas que ocorrem especificamente nesse 
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período. Um exemplo, pode ser visto ao se observar as taxas em tempo tendendo a zero 

para o EMAG C18:1, um substrato, que deve apresentar taxa negativa, devido ser 

consumido durante o processo, que ocorre nos sete primeiros dias desse. Ao se 

considerar a variação global de concentração do EMAG C18:1, ao longo dos 35 dias de 

processo, preve-se uma taxa cujo valor é positivo, como mostrado nas Figuras 42 a 47 e 

49, que apresenta comportamento oscilatório entre substrato e produto da reação a partir 

do 14° dia de processo. Essa oscilação gerou valor de taxa que mascara o real 

comportamento do éster C18:1,em tempo tendendo a zero, para o período de 0 a 7 dias.  

A análise detalhada dos cromatogramas mostra que o EMAG C18:2, por 

apresentar duas ligações insaturadas em sua molécula, logo elevada instabilidade 

estrutural, foi totalmente degradado nos primeiros dias de processo. Os EMAG C16:0 e 

C18:0, por serem saturados apresentam estabilidade molecular, que dificulta a clivagem 

de ligações; o EMAG C18:0 decompõe-se mas também é produto da reação de 

decomposição, havendo uma espécie de oscilação na composição desse, ora 

decompõem-se, ora são produtos. Dos resultados obtidos (Tabela 36) e de balanços 

parciais de massa aplicados aos componentes da mistura reagente durante o período de 

0 a 7 dias de processo, obteve-se o comportamento dos principais EMAG no processo 

de degradação sob a ação do consórcio de P.aeruginosa e S. cerevisiae nas condições 

operacionais e nutricionais aplicadas, a ver: 

 

a) O EMAG C18:2 degradou-se totalmente em ésteres mais estáveis, sendo eles os 

dos ácidos palmítico e esteárico, nas proporções de 61,99% e 38,01% de seu teor 

em massa (56,56%), respectivamente;  

 

b) O EMAG C18:1 se decompôs parcialmente no éster metílico de ácido palmítico, 

na proporção de 7,72% de seu teor de massa original (15,63%);  

 

c) Os demais OENI, cujo teor em massa era de 1,63%, decompuseram-se 

totalmente em EMAG C16:0.  

 

 

Fechado o balanço de massa para os principais EMAG sugere-se o mecanismo 

para as reações de decomposição dos EMAG C18:1 e C18:2 assim como daquela global 
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para os outros ésteres não identificados (OENI) no período 1 do processo (Equações 8 a 

10): 

 

C18:2 → C16:0 + C18:0 [8] 

 

C18:1 → C16:0 + C18:1 [9] 

 

Outros EMAG →C16:0 [10] 

 

  

a) Período 2 (no tempo 7 a 14 dias) as enzimas agem sobre o EMAG C18:0: 

 

C18:0 → C16:0 + C18:1 [11] 

 

b) Período 3 (no tempo 14 a 21 dias) as enzimas agem sobre os EMAG  C16:0 e 

C18:0:  

 

C16:0 → C18:1 [12] 

 

C18:0 → C18:1 [13] 

 

c) Período 4 (no tempo 21 a 28 dias) as enzimas agem sobre o EMAG C18:1: 

 

C18:1→ C16:0 + C18:0 [14] 

 

d) Período 5 (no tempo 28 a 35 dias) as enzimas agem sobre EMAG C18:1: 

 

C18:1→ C16:0 + C18:0 [15] 

 

 

4.3.2.2.  Estudo cinético fenomenológico para a biomassa 

 

 As evoluções dinâmicas das concentrações de biomassa presentes no consórcio 

microbiano, obtidas com base na contagem global das unidades formadora de colônia 

(UFC) e individuais de P. aeruginosa e S. cerevisiae, na Figura 49. Deve ser salientado 

que o objetivo de terem sido feitas contagens global e individuais dos micro-organismos 

reside no fato de obter informações detalhadas sobre o comportamento desses no 
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processo, pois ambos apresentaram valores similares para o potencial biodegradador de 

B100. 

 

 

 
 

Figura 49– Evolução dinâmica da concentração de biomassa ao longo do 

processo de degradação do B100 

 

 A Figura 49 mostra os comportamentos das curvas obtidos para as evoluções 

dinâmicas da concentração de UFC.cm
-3

 no processo de degradação do B100 pelo 

consórcio de P. aeruginosa e S. cerevisiae na proporção de 50/50 % (UFC.cm
-

3
/UFC.cm

-3
), quando visto globalmente ao longo dos 35 dias de processo, são 

característicos para sistemas onde ocorre morte da população de micro-organismos, 

exceto no período 3 (14 a 21 dias) em que se observou o crescimento global da 

população microbiana. Os comportamentos das curvas de evolução dinâmica da 

população de P. aeruginosa e S. cerevisiae obtidos com base na contagem individual 

das células viáveis desses micro-organismos, mostram que: 

 

a) Período 1 do Processo: tanto a bactéria quanto a levedura apresentaram decaimento 

da população microbiana discretíssimo podendo-se considerar, portanto, que 

mantiveram essa população ao longo desse período, vivenciando uma fase de 

adaptação ao meio; 

 

b) Período 2 do Processo:  ambos micro-organismos apresentaram decaimento de suas 

populações com velocidades elevadas e similares; 
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c) Período 3 do Processo: P. aeruginosa e S. cerevisiae apresentaram aumento 

seguido de decaimento de suas respectivas populações em relação aquelas  

observadas em 14 dias de processo; 

 

d) Período 4 do Processo: P. aeruginosa e S. cerevisiae apresentaram decaimento da 

biomassa.As concentrações de células viáveis observadas no final do período, 

foram similares. 

 

e) Período 5 do Processo: as populações das bactérias e leveduras decresceram nesse 

período com taxas de morte aproximadamente similares. 

 

 Sistemas que envolvem micro-organismos são complexos, sendo a eficiência 

desses, dependente de vários fatores, entre eles, a temperatura e o pH. Sabe-se que no 

processo de biodegradação de biodiesel, seus EMAG vão encurtando, sucessivamente, 

suas cadeias em dois átomos de carbono ao longo do processo. Os EMAG possuem 

caráter ácido cuja intensidade é inversamente proporcional ao tamanho de sua cadeia 

(MORRISON e BOYD, 1992). Em um processo de biodegradação de B100 espera-se 

que haja diminuição do pH ao longo do processo, portanto, em condições isotérmica, 

espera-se que o comportamento dos micro-organismos dependam do pH. Dependendo 

da evolução dinâmica do pH no meio reacional, os micro-organismos poderão 

apresentar crescimento ou decrescimento de suas populações, sendo o último, referente 

à morte das células viáveis devido ao efeito do pH sobre sua fisiologia. As Figuras 50 e 

51 apresentam a evolução dinâmica do pH e o aumento de variação de percentual do pH 

ao longo do processo com base no valor inicial, pH em t = 0 dias, e na variação desse 

em cada período do processo.  
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Figura 50– Evolução dinâmica do pH ao longo do processo de 

biodegradação do B100-A 

 

 

 
 

Figura 51– Evolução dinâmica do teor de aumento do pH ao longo do 

processo de biodegradação do B100-A 

 

A Figura 50, constata-se que o pH diminuiu de 7 para 3,14 em 35 dias de 

processo, representando uma variação global de 55,14% (Figura 51).  A variação do pH 

foi rápida nos 14 primeiros dias do processo, que correspondem aos períodos 1 e 2, 

49,00%, seguida de períodos cuja variação do pH aumentou lentamente até o final do 

processo. Justificando o comportamento da biomassa presente no consórcio microbiano, 

que sendo formado por bactéria e levedura cujo pH apropriados para seus cultivos estão 

nas faixas 5 a 9 e 4 a 5, respectivamente (PELCZAR et al., 1997). A Figura 51 também 

apresentou aumento na evolução dinâmica do percentual de variação do pH nos finais 
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dos períodos de 1 a 5 do processo. Ao final do período 1 apresentou maior aumento, 

35,86%, reduzindo bruscamente para 13,14% e 2,57% nos finais dos Períodos 2 e 3, 

respectivamente, em seguida variou muito lentamente, chegando a 1,43% no final do 

período 5.  Esses resultados estão relacionados com os obtidos para os EMAG C16:0, 

C18:0, C18:1(Tabela 30). 

 

Tabela 30– Sumário comparativo entre as variações de variáveis de processo 

Período 

do processo 

EMAG 

Concentração molar 
PV-pH/pH Biomassa 

1 

[C16:0] ↑ 248,94% 

[C18:0] ↑ 192,93% 

[C18:1] ↓ 40,50% 

[C18:2]  ↓ 0,00% 

35,86 %   

pH  ↓ 6 a 4,49 

O[x]*  manteve-se em 8;  

 

2 

[C16:0] ↑ 0,85 % 

[C18:0]  ↓ 13,47% 

[C18:1]  ↑ 1,28% 

13,14% 

pH ↓ 4,49 a 3,57 
O[x] ↓ para 6  

3 

[C16:0] ↓ 31,91% 

[C18:0]  ↓ 43,77% 

[C18:1]  ↑ 56,30% 

2,57% 

pH ↓ 3,57 a 3,39 

O[x] de P. aeruginosa 

permaneceu constante; 

O[x] da S. cerevisiae ↓ para 

5. 

4 

[C16:0]  ↑ 27,23% 

[C18:0]   ↑ 16,84% 

[C18:1]   ↓ 44,50% 

2,14% 

pH  ↓ 3,39 a 3,24 

O[x]  da P.aeruginosa ↓ para 

5; 

O[x] da S. cerevisiae 

manteve-se em 5. 

5 

[C16:0]  ↓ 13,19¨ 

[C18:0]   ↓ 20,20% 

[C18:1]  ↑ 23,67% 

1,43% 

pH  ↓ 3,24 a 3,14 

O[x]  da P.aeruginosa ↓ para 

4; 

O[x] da S. cerevisiae ↓ para 

4. 

*Ordem da concentração O[x] 

 

 Como pode ser visto na Tabela 40, nos períodos 1 e 2 ocorreram modificações 

máximas na concentração molar dos EMAG C16:0, C18:0, C18:1 e C18:2, que leva à 

morte de células viáveis a ser significante a partir do 7° dia ao 14° dia do processo; isto 

porque, apenas após o 7° dia de processo, o pH atingiu valor que não é adequado para o 

cultivo de P. aeruginosa e S. cerevisiae, sendo esse valor < 4,49. Evoluções dinâmicas 

da concentração normalizada dos EMAG e da biomassa são mostradas na Figura 52.   
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Figura 52– Evoluções dinâmicas das concentrações dos EMAG C16:0,  

C18:0, C18:1 e C18:2 e da biomassa do consorcio microbiano 

 

O comportamento das curvas obtidas para essas evoluções dinâmicas indicaram 

que as reações de decomposição do EMAG C18:2 e C18:1, as de geração dos EMAG 

C16:0 e C18:0, assim como, a de morte da biomassa microbiana, são de primeira ordem 

apenas no período de 0 a 7 dias de processo. As taxas de reação em tempo tendendo a 

zero para os EMAG assim como para as constantes de velocidade, estão dispostas na 

Tabela 39. A taxa de reação em tempo tendendo a zero e a constante de reação de morte 

de células viáveis, nas condições operacionais desse trabalho, apresentaram os seguintes 

valores: 

 

 

kx = 1,32 x 10
5
 s

-1 

 

4.3.2.3.  Estudo indicativo da degradação do B0 e mistura B5 

           

  Fez-se um estudo comparativo entre os comportamentos dos parâmetros de 

processo do pH do meio aquoso para: a) Consórcio de P. aeruginosa e S. cerevisiae na 

proporção de 1:1 (UFC.cm
-3

 da bactéria : UFC.cm
-3

 da levedura: 8), visando ter 

indicação da ocorrência de biodegradação de B100, B0 e B5.  

Os resultados obtidos para as evoluções dinâmicas do pH e da concentração de 

células viáveis para os B100, B0 e B5, usando consórcio, estão ilustrados na Figura 53.  
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Figura 53– Evolução dinâmica do pH ao longo do processo para os B100, 

     B0 e B5 (Biomassa: consórcio de P. aeruginosa e S. cerevisiae) 

 

Houve uma redução global no valor do pH das misturas reagentes dos processos 

desenvolvidos para o B0 e B5, de 6,21 a 5,13 e 6,27 a 5,00 respectivamente, que 

correspondem a 17,40% e 20,26% aumento de variação no pH.  Para o B100 houve um 

aumento de variação maior, 55,10%, tendo o valor do pH variação na faixa de 6 a 3,14 

(Figuras 50 e 51). Como discutido no item 4.3.2., o pH da mistura diminuiu 

intensamente nos 14 primeiros dias do processo devido às decomposições dos EMAG 

C18:2, C18:1, C18:3 e ENI (período 1) e EMAG C18:0 (período 2).  Nesses períodos 

houve maior variação do pH (Figura 51). A Tabela 40 sumariza as informações que 

sustentam o argumento de que uma diminuição mímina do pH, dentro da faixa de pH 

adequado ao cultivo da biomassa, leva a reações de EMAG existentes na mistura 

reagente e que quanto mais discreto for essa diminuição do pH há indicação de que está 

ocorrendo degradação dos EMAG mais estáveis, ou seja, os EMAG C16:0, C18:0, 

C17:0. Portanto, com base na evolução dinâmica do pH , houve biodegradação de 

alguns componentes não apenas na mistura B5 mas também, no B0 que não  possui 

EMAG em sua composição, indicando que há alguns componentes no diesel que se 

degradam e cujos produtos da decomposição são também de caráter ácido, porém, 

possivelmente presentes em menor concentração que os EMAG C18:2 e C18:1. As 

evoluções dinâmicas da concentração da biomassa contidas no consórcio microbiano 

para os B100, B0 e mistura B5, mostradas na Figura 54.  

Dessas curvas obteve-se informações sobre a eficiência do processo de 

degradação, para cada sistema através dos valores obtidos do percentual de variação do 
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pH em tempo de tendendo a zero, da taxa de morte das células viáveis em tempo 

tendendo a zero e da constante de velocidade dessas reações para o periodo 1 do 

processo. O decaimento da população de células viáveis nesse período ocorreu segundo 

uma reação de primeira ordem. 

 

 

 
 

Figura 54- Evolução dinâmica da concentração de biomassa ao longo do 

processo para B100, B0 e mistura B5 (biomassa: consórcio de P. 

aeruginosa e S. cerevisiae) 

 

Tabela 31– Parâmetros de eficiência de processo 

Combustível  
(s

-1
) 

 
((UFC.cm

-3
).s

-1
) 

kx 
(s

-1
) 

B100 -4,15 x 10
-6

 -1,41 x 10
5
 6,74 x 10

-6
 

B0 -2,13 x 10
-6

 -2,25 x 10
4
 1,83 x 10

-7
 

B5 -1,81 x 10
-6

 -1,32 x 10
5
 1,69 x 10

-6
 

  

Os resultados apresentados na Tabela 31 confirmaram que o consórcio de P. 

aeruginosa e S. cerevisiae cujas ordens das concentrações iniciais de células viáveis 

eram de 10
8 

UFC.cm
-3

, nas condições experimentais foi mais eficiente em degradar o 

B100 e degradou a mistura B5 mais eficientemente que o B0, uma vez que, apresentou 

taxa de decaimento das células viáveis em tempo tendendo a zero e constante de 

velocidade, maiores do que aquelas apresentadas para esse combustível. 

As evoluções dinâmicas do pH, PV-pH (%) e biomassa na biodegradação do 

B100-A, B0 e mistura B5-A são mostradas nas Figuras 55 a 57, respectivamente.  
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figura 55- Comparação entre as evoluções dinâmicas de parâmetros do 

processo para sistemas usando consórcio (P. aeruginosa e S. cerevisiae) : 

(a) pH; (b)  PV-pH; (c) x/x máx. para o B100. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figura 56- Comparação entre as evoluções dinâmicas de parâmetros do 

processo para sistemas usando consórcio(P. aeruginosa e S. cerevisiae) : 

(a) pH; (b)  PV-pH; (c) x/x máx. para o B0. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Figura 57- Comparação entre as evoluções dinâmicas de parâmetros do 

processo para sistemas usando consórcio (P. aeruginosa e S. cerevisiae) : 

(a) pH; (b)  PV-pH; (c) x/x máx. para a mistura B5. 
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De forma geral, na biodegradação dos combustíveis B100-A, B0 e mistura B5-A 

ocorreu: a) aumento elevado de acidez do meio líquido apenas para o B100-A mostrado 

pela redução brusca de pH em 49% de PV-pH (decresceu de 6,00 a 3,57) até o 14° dia 

atingindo ao final dos 35 dias de processo pH:3,14 sob ação do consórcio (P. 

aeruginosa e S. cerevisiae), b) o B0 e a mistura B5-A apresentaram menor redução de 

pH de 6,3 a 4,46 (29,21%) e 5,81 a 4,00 (31,15%), respectivamente sob ação da S. 

cerevisiae ao final dos 35 dias de processo. 

Justificando o comportamento da biomassa presente no consórcio microbiano e 

também para os isolados (bactéria: P. aeruginosa e levedura: S. cerevisiae) cujo pH 

adequado  para seus cultivos estão nas faixas 5 a 9 e 4 a 5, respectivamente (PELCZAR 

et al., 1997) indica que ocorreu intolerância ao meio líquido, da ação microbiana do 

consórcio devido elevada acidez para o B100-A. 

O B100-A respondeu mais rapidamente e intensamente a ação microbiana do 

consórcio (P.aeruginosa e S.cerevisiae) cuja concentração de células viáveis foi 

padronizada em 10
8 

UFC.cm
-3

, com redução em 10
4 

UFC.cm
-3

 durante o processo 

indicando que é biodegradável e que o pH pôde ser usado como indicador imediato dos 

primeiros sinais de degradação desse para o consórcio microbiano devido a alta redução 

do pH. No B5 e B0 ocorreu redução de células viáveis de 10
8
 a 10

6 
UFC.cm

-3
 . 

Os micro-organismos P. aeruginosa e S. cerevisiae apresentaram concentração 

celular inicial viável em 10
8 

e 10
5 
UFC.cm

-3
, respectivamente.  

 No período de 0 a 7 dias de processo os micro-organismos passaram por uma  

fase de adaptação para os B100-A, B0 e mistura B5 mas a S. cerevisiae, apresentou essa 

fase no período de 0 a 21 dias do processo. 

Nos demais períodos, os comportamentos de biomassa do consórcio foram: a) 

B100-A: micro-organismos morreram em número discreto (14 a 35 dias), sendo esse 

relacionado com as variações de pH (3,6 a 3,4); b) B0 e B5: micro-organismos 

apresentaram comportamento semelhante nesse período com variação de pH de (5,8 a 

5,2) e (5,8 a 5,0). 

 

 

 

 

 

 



95 

 

5. CONCLUSÕES 

 

 Os resultados dos estudos realizados nessa pesquisa sobre a biodegradação do 

biodiesel de algodão, B0 e mistura B5 levam as seguintes conclusões: 

 

a) O método rápido do indicador DCPIP, é eficiente para selecionar linhagens 

microbianas para biodegradar o biodiesel e suas misturas BX; 

 

b) O B100-A e suas misturas BX sofrem biodegradação parcial quando usados 

como biomassa a P. aeruginosa, S. cerevisiae e consórcio dessas que apresenta 

maior eficiência em degradar tais combustíveis;  

 

c) O B0 apresenta menor degradabilidade que a mistura B5 e o B100; 

 

d)  A redução do pH em sistemas de biodegradação de B100 e suas misturas BX 

pode ser seguramente utilizado como sensor de ocorrência de biodegradação dos 

EMAG C16:0, C18:0, C18:1 e C18:2 que constituem a composição desses 

combustíveis; 

 

e) A S. cerevisiae é menos sensível as mudanças do pH do meio, resistindo ao 

aumento de acidez do meio líquido cujo valor de pH variou de 6,1 a 4,0 (até 21 

dias), indicando que esse meio é favorável a sua manutenção tornando-se  

desfavorável para a manutenção dessa após esse período. 

 

f) A eficiencia do processo de degradação do B100 e das suas misturas BX pode 

ser avaliado através dos parâmetros de processo tais como: taxa de diminuição 

de pH em tempo tendendo a zero; taxa de decomposição/produção de EMAG em 

tempo tendendo a zero e  constante de velocidade; 

 

g) As reações de decomposição dos substratos no período 1 de processo (EMAG 

C18:2 e C18:1) assim como as de geração de produto (EMAG C16:0 e C18:0) 

são de primeira ordem; 
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h) As populações de células viáveis vistas globamente no processo decaem 

indicando uma cinética de morte de primeira ordem; 

 

 

Sugestões de trabalhos Futuros: 

 

Estudar processo de biodegradação do B100 de forma mais ampla usando outros 

indicativos de biodegradação como: evoluções dinâmicas do CO2 e O2 em um biorreator 

com volume útil de pelo menos 2L; 

 

Otmizar o processo através do uso de micro-organismos aclimatados aos referidos 

combustíveis, agitação do sistema, relação C/N; 

 

Avaliar a influência da concentração inicial da biomassa nos consórcios sobre a 

eficiência de processo; 

 

Testar os consórcios (P. aeruginosa + Candida sp), (P. aeruginosa + A. niger), (S. 

cerevisiae + Candida sp) ,( S. cerevisiae + A. niger) e (Candida sp + A. niger)  na 

biodegradação do B100 assim como, realizar estudo similar para os outros B100  e 

misturas BX; 

 

Realizar processo mais longo para se poder avaliar a extensão de biodegradação; 

 

Nas duas primeiras semanas do processo, fazer amostragem em intervalos de tempo 

inferiores a 7 dias para que se possa melhor avaliar as informações referentes a este 

período que são as mais importantes em termos de projeto de equipamentos, análise de 

processo e estudo cinético. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: DCPIP 

 

 
Tabela 32– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100-A e 

misturas B0 e BX-A. 

Micro-organismo 

(Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B40-A B50-A 

B. subtilis 80 48 48 48 48 48 48 

E. coli 80 24 80 80 80 80 80 

S.  aureus 80 80 80 80 80 80 80 

S.  lutea 80 72 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa 24 24 24 24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 24 24 24 24 

Candida  sp 80 48 48 48 72 72 72 

R.  mucilaginosa 80 80 80 80 80 80 80 

C.  lipolytica 80 48 80 80 80 80 48 

A.  niger 80 72 80 80 80 80 72 

F.   moniliforme 80 80 80 80 80 80 80 

T.  wortmanii 80 72 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 33– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100-C e 

misturas B0 e BX-C. 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-C B5-C B10-C B20-C B40-C B50-C 

B. subtilis 80 80 72 72 72 72 72 

E. coli 80 80 72 72 72 72 72 

S.  aureus 80 80 72 72 72 72 72 

S.  lutea 80 80 72 72 72 72 72 

P. aeruginosa 24 24 24 24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 24 24 24 24 

Candida  sp 80 24 24 24 24 24 24 

R.  mucilaginosa 80 24 24 24 24 24 24 

C.  lipolytica 80 80 72 72 72 72 72 

A.  niger 80 24 24 24 24 24 24 

F.   moniliforme 80 80 72 72 72 72 72 

T.  wortmanii 80 80 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 34– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100-M e 

misturas B0 e BX-M. 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-M B5-M B10-M B20-M B40-M B50-M 

B. subtilis 80 80 72 72 72 72 72 

E. coli 80 80 72 72 72 72 72 

S.  aureus 80 80 72 72 72 72 72 

S.  lutea 80 80 72 72 72 72 72 

P. aeruginosa 24 24 24 24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 24 24 24 24 

Candida  sp 80 24 24 24 24 24 24 

R.  mucilaginosa 80 80 72 72 72 72 72 

C.  lipolytica 80 80 72 72 72 72 72 

A.  niger 80 24 24 24 24 24 24 

F.   moniliforme 80 80 72 72 72 72 72 

T.  wortmanii 80 80 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Tabela 35– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100-G e 

misturas B0 e BX-G. 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-G B5-G B10-G B20-G B40-G B50-G 

B. subtilis 80 48 72 72 72 72 72 

E. coli 80 24 72 
72 72 72 72 

S.  aureus 80 80 72 
72 72 72 72 

S.  lutea 80 48 72 
72 72 72 72 

P. aeruginosa 24 
24 

24 
24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 
24 

24 
24 24 24 24 

Candida  sp 80 48 24 
24 24 24 24 

R.  mucilaginosa 80 80 72 
72 72 72 72 

C.  lipolytica 80 48 72 
72 72 72 72 

A.  niger 80 72 72 
72 72 72 72 

F.   moniliforme 80 72 72 
72 72 72 72 

T.  wortmanii 80 48 72 72 72 72 72 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 36– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100- F e 

misturas B0 e BX-F. 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-F B5-F B10-F B20-F B40-F B50-F 

B. subtilis 80 80 72 
72 72 72 72 

E. coli 80 80 72 
72 72 72 72 

S.  aureus 80 80 72 
72 72 72 72 

S.  lutea 80 80 72 
72 72 72 72 

P. aeruginosa 24 24 24 
24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 
24 24 24 24 

Candida  sp 80 24 24 
24 24 24 24 

R.  mucilaginosa 80 80 80 
80 80 80 80 

C.  lipolytica 80 72 72 
72 72 72 72 

A.  niger 80 24 24 
24 24 24 24 

F.   moniliforme 80 80 72 
72 72 72 72 

T.  wortmanii 80 72 72 
72 72 72 72 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 37– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100- Fr e 

misturas B0 e BX-Fr. 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-Fr B5-Fr B10-Fr B20-Fr B40-Fr B50-Fr 

B. subtilis 80 80 72 72 72 72 72 

E. coli 80 80 80 80 80 80 80 

S.  aureus 80 80 72 72 72 72 72 

S.  lutea 80 80 72 72 72 72 72 

P. aeruginosa 24 24 24 24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 24 24 24 24 

Candida  sp 80 24 48 48 48 48 48 

R.  mucilaginosa 80 80 72 72 72 72 72 

C.  lipolytica 80 80 72 72 72 72 72 

A.  niger 80 72 72 72 72 72 72 

F.   moniliforme 80 80 48 48 48 48 48 

T.  wortmanii 80 80 72 72 72 72 72 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 38– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100-Pm e 

misturas B0 e BX-Pm . 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-Pm B5- Pm B10- Pm B20- Pm B40- Pm B50- Pm 

B. subtilis 80 80 80 80 80 80 80 

E. coli 80 80 72 72 72 72 72 

S.  aureus 80 80 72 72 72 72 72 

S.  lutea 80 80 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa 24 24 24 24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 24 24 24 24 

Candida  sp 80 24 24 24 24 24 24 

R.  mucilaginosa 80 80 80 80 80 80 80 

C.  lipolytica 80 80 72 72 72 72 72 

A.  niger 80 72 72 72 72 72 72 

F.   moniliforme 80 80 80 80 80 80 80 

T.  wortmanii 80 80 72 72 72 72 72 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 39– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100-S e 

misturas B0 e BX-S. 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-S B5- S B10- S B20- S B40- S B50- S 

B. subtilis 80 48 48 48 48 48 48 

E. coli 80 24 48 48 48 48 48 

S.  aureus 80 80 80 80 80 80 80 

S.  lutea 80 72 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa 24 24 24 24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 24 24 24 24 

Candida  sp 80 48 48 48 48 48 48 

R.  mucilaginosa 80 72 80 80 80 80 80 

C.  lipolytica 80 48 48 48 48 48 48 

A.  niger 80 72 80 80 80 80 80 

F.   moniliforme 80 80 80 80 80 80 80 

T.  wortmanii 80 80 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 40– Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100-Sb e 

misturas B0 e BX-Sb. 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-Sb B5- Sb B10- Sb B20- Sb B40- Sb B50- Sb 

B. subtilis 80 48 48 48 48 48 48 

E. coli 80 48 48 48 48 48 48 

S.  aureus 80 48 48 48 48 48 48 

S.  lutea 80 48 48 48 48 48 48 

P. aeruginosa 24 24 24 24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 24 24 24 24 

Candida  sp 80 24 24 24 24 24 24 

R.  mucilaginosa 80 48 48 48 48 48 48 

C.  lipolytica 80 48 48 48 48 48 48 

A.  niger 80 24 48 48 48 48 48 

F.   moniliforme 80 48 48 48 48 48 48 

T.  wortmanii 80 48 72 72 72 72 72 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 41–Dados brutos: Tempo de viragem do DCPIP em fase líquida para os B100- Ar e 

misturas B0 e BX-Ar. 

Micro-organismo 

 (Isolado/consórcio) 

Tempo viragem  
(h) 

B0 B100-Ar B5-Ar B10-Ar B20-Ar B40-Ar B50-Ar 

B. subtilis 80 80 80 80 80 80 80 

E. coli 80 80 80 80 80 80 80 

S.  aureus 80 80 80 80 80 80 80 

S.  lutea 80 80 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa 24 24 24 24 24 24 24 

S. cerevisiae  24 24 24 24 24 24 24 

Candida  sp 80 24 24 24 24 24 24 

R.  mucilaginosa 80 80 80 80 80 80 80 

C.  lipolytica 80 48 48 48 48 48 48 

A.  niger 80 24 24 24 24 24 24 

F.   moniliforme 80 80 80 80 80 80 80 

T.  wortmanii 80 80 80 80 80 80 80 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

P. aeruginosa + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae +  Candida  sp 12 12 12 12 12 12 12 

S. cerevisiae + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 

Candida  sp + A. niger 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabela 42– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-A e suas misturas BX-A).  

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B40-A B50-A 

B. subtilis ID
* 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

E. coli ID 0,30 ID ID ID ID ID 

S. aureus ID ID ID ID ID ID ID 

S.  lutea ID 0,90 ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90 

R.  mucilaginosa ID ID ID ID ID ID ID 

C.  lipolytica ID 0,60 ID ID ID ID 0,60 

A.  niger ID 0,90 ID ID ID ID 0,90 

F.  moniliforme ID ID ID ID ID ID ID 

T.  wortmanii ID 0,90 ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 43– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-C e suas misturas BX-C). 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-C B5-C B10-C B20-C B40-C B50-C 

B. subtilis ID
*
 ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

E. coli ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S. aureus ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S.  lutea ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

R.  mucilaginosa ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

C.  lipolytica ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

A.  niger ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

F.  moniliforme ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

T.  wortmanii ID ID ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 44– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-M e suas misturas BX-M). 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-M B5-M B10-M B20-M B40-M B50-M 

B. subtilis ID
*
 ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

E. coli ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S. aureus ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S.  lutea ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

R.  mucilaginosa ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

C.  lipolytica ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

A.  niger ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

F.  moniliforme ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

T.  wortmanii ID ID ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 45– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-G e suas misturas BX-G). 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-G B5-G B10-G B20-G B40-G B50-G 

B. subtilis ID
*
 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

E. coli ID 0,30 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S. aureus ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S.  lutea ID 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

R.  mucilaginosa ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

C.  lipolytica ID 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

A.  niger ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

F.  moniliforme ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

T.  wortmanii ID 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 46– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-F e suas misturas BX-F). 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-F B5-F B10-F B20-F B40-F B50-F 

B. subtilis ID
*
 ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

E. coli ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S. aureus ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S.  lutea ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa 0,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

R.  mucilaginosa ID ID ID ID ID ID ID 

C.  lipolytica ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

A.  niger ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

F.  moniliforme ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

T.  wortmanii ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 47– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-Fr e suas misturas BX- Fr). 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-Fr B5-Fr B10-Fr B20-Fr B40-Fr B50-Fr 

B. subtilis ID
*
 ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

E. coli ID ID ID ID ID ID ID 

S. aureus ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S.  lutea ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

R.  mucilaginosa ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

C.  lipolytica ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

A.  niger ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

F.  moniliforme ID ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

T.  wortmanii ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 48– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-Pm e suas misturas BX- Pm). 

Micro-organismo 

FTTE (h/h) 

B0 B100-Pm 
B5- 

Pm 

B10- 

Pm 

B20- 

Pm 

B40- 

Pm 

B50- 

Pm 

B. subtilis ID
*
 ID ID ID ID ID ID 

E. coli ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S. aureus ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

S.  lutea ID ID ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

R.  mucilaginosa ID ID ID ID ID ID ID 

C.  lipolytica ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

A.  niger ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

F.  moniliforme ID ID ID ID ID ID ID 

T.  wortmanii ID ID 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 49– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-S e suas misturas BX- S). 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-S B5- S B10- S B20- S B40- S B50- S 

B. subtilis ID
*
 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

E. coli ID 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

S. aureus ID ID ID ID ID ID ID 

S.  lutea ID 0,90 ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

R.  mucilaginosa ID 0,90 ID ID ID ID ID 

C.  lipolytica ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

A.  niger ID 0,90 ID ID ID ID ID 

F.  moniliforme ID ID ID ID ID ID ID 

T.  wortmanii ID ID ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 50– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-Sb e suas misturas BX- Sb). 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-Sb B5- Sb B10- Sb B20- Sb B40- Sb B50- Sb 

B. subtilis ID
*
 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

E. coli ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

S. aureus ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

S.  lutea ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

R.  mucilaginosa ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

C.  lipolytica ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

A.  niger ID 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

F.  moniliforme ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

T.  wortmanii ID 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Tabela 51– Fração do tempo total de ensaio em relação ao tempo de descoloração do indicador 

DCPIP (B0, B100-Ar e suas misturas BX- Ar). 

Micro-organismo 
FTTE (h/h) 

B0 B100-Ar B5-Ar B10-Ar B20-Ar B40-Ar B50-Ar 

B. subtilis ID
*
 ID ID ID ID ID ID 

E. coli ID ID ID ID ID ID ID 

S. aureus ID ID ID ID ID ID ID 

S.  lutea ID ID ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

S. cerevisiae  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Candida  sp ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

R.  mucilaginosa ID ID ID ID ID ID ID 

C.  lipolytica ID 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

A.  niger ID 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

F.  moniliforme ID ID ID ID ID ID ID 

T.  wortmanii ID ID ID ID ID ID ID 

P. aeruginosa + S. cerevisiae 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

P. aeruginosa + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + Candida  sp 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

S. cerevisiae + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Candida  sp + A. niger 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

* FTTE = ID: Indicador não descoloriu ao longo do período de observação (80h).   
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Anexo B: pH 

 

 
Tabela 52–Dados brutos: Evolução dinâmica do pH da fase líquida usando P. aeruginosa. 

(Sistemas: H2O-B0; H2O-B100-A; H2O-B5-A; H2O- B10-A; H2O- B20-A; H2O- B30-A). 

Tempo 
(dias) 

pH 
B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B30-A 

0 5,83 5,33 5,85 5,70 5,55 5,66 

7 5,69 4,58 5,14 5,10 5,54 5,11 

14 5,40 4,50 4,98 4,97 4,12 4,64 

21 5,25 4,00 4,88 4,58 4,29 4,41 

28 5,22 3,31 4,75 4,20 4,30 4,20 

35 5,09 2,54 4,61 4,15 4,10 4,00 

 

 

 

Tabela 53– Dados brutos: Evolução dinâmica do pH da fase líquida usando S. 

cerevisiae.(Sistemas: H2O-B0; H2O-B100-A; H2O-B5-A; H2O- B10-A; H2O- B20-A; H2O- 

B30-A). 

Tempo 
(dias) 

pH 
B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B30-A 

0 6,30 6,10 5,81 5,97 5,96 6,00 

7 5,40 5,66 4,85 5,77 5,60 5,00 

14 5,20 4,69 4,71 4,60 4,58 4,35 

21 5,00 4,04 4,84 4,50 4,44 3,99 

28 4,87 3,80 4,70 4,33 4,45 3,80 

35 4,46 3,10 4,00 4,30 4,00 3,69 

 

 

 

Tabela 54– Dados brutos: Evolução dinâmica do pH da fase líquida para o consórcio (P. 

aeruginosa e S. cerevisiae). (Sistemas: H2O-B0; H2O-B100-A; H2O-B5-A). 

Tempo 
(dias) 

pH 
B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B30-A 

0 6,21 6,00 6,27 - - - 

7 5,86 4,49 5,90 - - - 

14 5,77 3,57 5,80 - - - 

21 5,29 3,39 5,75 - - - 

28 5,27 3,24 5,44 - - - 

35 5,13 3,14 5,00 - - - 
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Anexo C: Concentração de biomassa 

 

 
Tabela 55– Dados brutos: Evolução dinâmica da concentração de biomassa em fase líquida dos 

B0, B100- A e suas Misturas BX-A para a P. aeruginosa. 

Tempo 
(dias) 

Concentração  
(UFC.cm

-
 
3
) 

B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B30-A 

0 2,90E+08 8,40E+08 2,40E+08 1,30E+08 3,10E+08 2,28E+08 

7 9,10E+08 8,80E+08 1,50E+08 1,50E+08 8,80E+08 1,00E+07 

14 2,70E+08 2,30E+06 5,80E+08 2,00E+08 9,90E+07 5,70E+07 

21 2,50E+08 3,00E+05 1,70E+08 3,00E+07 5,70E+06 4,90E+07 

28 8,80E+07 3,30E+05 2,70E+08 3,40E+06 1,80E+05 7,20E+06 

35 5,60E+07 2,00E+05 2,80E+07 2,30E+06 1,00E+05 1,00E+05 

 

 
Tabela 56– Dados brutos: Evolução dinâmica da concentração de biomassa em fase líquida dos 

B0, B100- A e suas Misturas BX-A para a S. cerevisiae. 

Tempo 
(dias) 

Concentração 
 (UFC.cm

-
 
3
) 

B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B30-A 

0 2,20E+05 1,00E+05 2,90E+05 2,00E+05 2,50E+05 3,30E+05 

7 2,00E+05 1,00E+05 2,00E+05 1,80E+05 1,60E+05 1,10E+04 

14 1,20E+05 1,00E+05 1,00E+05 1,90E+05 1,00E+05 2,20E+04 

21 3,60E+04 8,00E+04 5,30E+04 1,00E+05 9,60E+04 1,05E+05 

28 1,50E+04 1,60E+04 2,80E+04 2,70E+04 1,80E+04 8,20E+04 

35 1,00E+03 1,40E+04 2,40E+04 1,50E+04 1,00E+04 3,40E+04 

 

 
Tabela 57– Dados brutos: Evolução dinâmica da concentração de biomassa em fase líquida dos 

B0, B100- A e B5-A para o consórcio (P. aeruginosa e S. cerevisiae). 

Tempo 
(dias) 

Concentração 
 (UFC.cm

-
 
3
) 

B0 B100-A B5-A B10-A B20-A B30-A 

0 3,15E+08 3,23E+08 3,74E+08 - - - 

7 2,82E+08 1,00E+08 1,35E+08 - - - 

14 3,47E+07 1,00E+06 2,77E+07 - - - 

21 3,71E+07 1,57E+06 2,78E+07 - - - 

28 2,37E+07 2,54E+05 9,10E+06 - - - 

35 2,33E+06 1,95E+04 8,52E+06 - - - 
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Tabela 58– Dados brutos: Evolução dinâmica da concentração de biomassa em fase líquida 

dos B0, B100- A e B5-A para o consórcio (P. aeruginosa e S. cerevisiae). 

Tempo 
(dias) 

Concentração 
 (UFC.cm

-
 
3
) 

P. aeruginosa S. cerevisiae P. aeruginosa S. cerevisiae P. aeruginosa S. cerevisiae 

B0 B100-A B5-A 

0 2,00E+08 1,15E+08 2,10E+08 1,13E+08 2,80E+08 1,14E+08 

7 3,79E+08 1,85E+08 1,00E+08 1,00E+08 1,60E+08 1,10E+08 

14 1,34E+08 5,60E+07 1,00E+06 1,00E+06 1,50E+08 1,27E+08 

21 5,53E+08 1,90E+07 2,36E+06 7,80E+05 3,54E+07 2,03E+07 

28 3,73E+07 1,02E+07 2,80E+05 2,70E+05 9,90E+06 8,30E+06 

35 2,34E+07 2,33E+07 2,40E+04 1,50E+04 7,80E+06 6,40E+06 
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Anexo D: Teor de Ésteres Totais e Concentração de Ésteres de Ácidos Graxos 

 

 
Tabela 59– Dados brutos: Teor total de éster em fase líquida do B100- A para o consórcio (P. 

aeruginosa e S. cerevisiae), experimento 1. 

Tempo 

(dias) 
Concentração  (%) 

C16:0E1 C18:0E1 C18:1E1 C18:2E1 

0 23,50 2,97 15,63 56,56 

7 82,0 8,7 9,3 0,0 

14 82,2 8,3 9,5 0,0 

21 74,7 7,0 18,3 0,0 

28 81,1 7,5 11,4 0,0 

35 78,0 6,9 15,1 0,0 

E1: experimento 1 
 

Tabela 60– Dados brutos: Teor total de éster em fase líquida do B100- A para o consórcio (P. 

aeruginosa e S. cerevisiae) ,experimento 2. 
Tempo 

(dias) 
Concentração  (%) 

C16:0E2 C18:0E2 C18:1E2 C18:2E2 

0 23,50 2,97 15,63 56,56 

7 80,6 8,2 11,2 0,0 

14 81,4 7,7 10,9 0,0 

21 74,8 7,0 18,2 0,0 

28 84,0 7,2 8,8 0,0 

35 80,7 7,0 12,3 0,0 

E2: experimento 2  

 

Tabela 61– Dados brutos: Teor total de éster em fase líquida do B100- A para o consórcio (P. 

aeruginosa e S. cerevisiae), média. 
Tempo 

(dias) 
Concentração  (%) 

C16:0M C18:0M C18:1M C18:2M 

0 23,50 2,97 15,63 56,56 

7 81,3 8,4 10,3 0,0 

14 81,8 8,0 10,2 0,0 

21 74,8 7,0 18,3 0,0 

28 82,6 7,4 10,1 0,0 

35 79,3 7,0 13,7 0,0 

M: Valor médio =    


