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RESUMO 

 
SANTOS, Lucas Barbosa. Avaliação do efeito da adição de glicerol na 
biorremediação de solo contaminado com biodiesel (B100). 2016. 59f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC). Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
A inserção do biodiesel na matriz energética brasileira acarretou em um incremento 
de sua produção, consequentemente um aumento do risco de contaminação 
ambiental proveniente de acidentes durante a produção, transporte e 
armazenamento. Dentre as técnicas de descontaminação de ambientes impactados, 
a biorremediação vem ganhando grande destaque. O desenvolvimento de pesquisas 
na busca de estratégias para aumentar a eficiência de remoção de contaminantes 
ambientais de forma a minimiza-los no meio ambiente são de extrema importância e 
de grande necessidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de adição de 
glicerol bruto e puro no aumento da eficiência do processo de biorremediação de 
solos contaminados com biodiesel de soja (B100). Foram montados ensaios em 
triplicata com solo contaminado com 1% de biodiesel e feita a adição de glicerol 
bruto e puro, em diferentes proporções, 1 e 3%. Os ensaios foram realizados em 
frascos respirométricos, os quais foram mantidos a 30°C durante 70 dias. Para 
comparação da eficiência de degradação do biodiesel com os tratamentos foi 
realizado o experimento atenuação natural. Para avaliação da degradação do 
biodiesel foi utilizado o método de respirometria basal através da análise da 
evolução diária e acumulativa de C-CO2 ao longo do tempo de processo e a técnica 
de fitotoxicidade dos solos antes e após a aplicação das técnicas de biorremediação 
utilizando pepino, cebola e alface como organismos teste. No tempo final e inicial foi 
avaliado o pH. A máxima produção diária e acumulada de C-CO2 (1237,0 mg/Kg) foi 
alcançada no ensaio no qual foi adicionado 1% de glicerol puro ao solo contaminado 
com biodiesel. A menor produção acumulada ocorreu no ensaio no qual foi 
adicionado 3% de glicerol bruto (439,4 mg/Kg). Em média a utilização do glicerol 
puro e na proporção de 1% para ambos os testes apresentou melhor resultado. Nos 
testes de toxicidade, verificou-se que o maior índice de germinação (IG) no tempo 
final foi encontrado no tratamento com adição de 1% de glicerol puro. Os menores 
valores de IG para duas espécies no tempo final foram os tratamentos com adição 
de 3% de glicerol puro e bruto. O glicerol em sua forma pura e em menor quantidade 
(1%) mostrou ser promissor para aplicação em processos de biorremediação de 
solos contaminados com biodiesel visto o aumento da taxa de mineralização do 
contaminante e redução da toxicidade. 

Palavras-chave: Biodiesel; Biorremediação; Contaminação; Glicerol.   

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

SANTOS, Lucas Barbosa. Evaluation of effect of the addition of glycerol in the 
soil bioremediation contaminated with biodiesel. 2016. 59f. Course Conclusion 
Paper (TCC). Graduation in Environmental and Sanitary Engineering. Federal 
University of Pelotas, Pelotas. 
 

The biodiesel insertion in the Brazilian energy matrix resulted on the increase of its 
production, thus increasing the risk of environmental contamination from accidents 
during production, transportation and storage. Among of the decontamination 
techniques of impacted environments, bioremediation has gained great prominence. 
The research development in the search for strategies to increase the removal of 
environmental contaminants efficiency in order to minimize them in the environment 
are of utmost importance and great need. The objective of this study was to evaluate 
the potential for addition of raw and pure glycerol in increasing the bioremediation 
process efficiency of the soy biodiesel with contaminated soil (B100). Assays were 
mounted in triplicate with soil contaminated with 1% biodiesel and taken the addition 
of pure and crude glycerol, in different proportions, 1 and 3%. The studies were 
conducted in respirometric flasks, which were kept at 30 ° C for 70 days. For 
comparison of biodiesel degradation efficiency with treatments, the experiment was 
conducted with natural attenuation. For evaluation of biodiesel degradation was used 
the Basal respirometry method by analysis of daily and cumulative growth of C-CO2 
throughout the process time and soil phytotoxicity technique before and after the 
application of bioremediation techniques using cucumber, onions and lettuce as test 
organisms. At the final and initial time the pH was evaluated . The maximum daily 
and cumulative production of C-CO2 (1237.0 mg / kg) was achieved on assay in 
which was added 1% pure glycerol soil contaminated with biodiesel. The lowest 
cumulative production occurred in the trial which was added 3% of raw glycerol 
(439.4 mg / kg). On average, the use of pure glycerol with the proportion of 1% in 
both tests showed better results. In toxicity tests, it was found that the highest 
germination index (GI) in the final time has been found in the treatment with addition 
of 1% pure glycerol. The lower GI values for two species in the final time were added 
with 3% of pure and crude glycerol treatment. Glycerol in its pure form and in smaller 
quantities (1%) proved to be promising for application to soil bioremediation 
processes, contaminated with biodiesel seen increased of the contaminant 
mineralization rate and reduced toxicity. 

Key-words: Biodiesel; Bioremediation; Contamination; Glycerol 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a preocupação com as questões ambientais está cada vez 

mais intensa, convergindo na busca de políticas sustentáveis como opção de 

crescimento. Dentro deste contexto, a questão energética recebe grande 

importância e passa a fazer parte das pautas de ações prioritárias de muitos países, 

os quais vêm adotando políticas públicas voltadas a substituição das fontes de 

energias não-renováveis para fontes renováveis (FAMATO, 2015). 

Em busca destas fontes, o Brasil promulgou no ano de 2005, a lei 11.097 

introduzindo o biodiesel na matriz energética brasileira e ampliando a competência 

da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A partir 

disto, o Brasil vem se destacando como um dos maiores consumidores de biodiesel 

do mundo, sendo o segundo maior no ano de 2014. Segundo dados da ANP, 3,4 

milhões de m3 foram consumidos no país neste mesmo ano, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos (ANP, 2015). 

Quimicamente o biodiesel pode ser definido como uma mistura de alquil-

ésteres de ácidos graxos, sendo produzido principalmente pela técnica de 

transesterificação catalítica de óleos vegetais com álcoois de cadeia curta (C14-

C22). Devido à diminuição da viscosidade do óleo, esta técnica vem sendo 

amplamente aceita e considerada a mais atraente (DEMIRBAS, 2009; MACHADO et 

al., 2006). 

Após a inserção do biodiesel na matriz energética brasileira sua produção 

vem crescendo exponencialmente o que resulta em um aumento do risco de 

contaminação do meio ambiente. As maiores ocorrências de contaminação por 

combustíveis dessa natureza provêm de vazamentos e derrames acidentais durante 

o refino, o transporte e, principalmente durante a estocagem. Neste contexto, 

técnicas de remediação são necessárias para a mitigação deste tipo de impacto 

(DAS e CHANDRAN, 2011). 
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Dentre diversos métodos convencionais de descontaminação de ambientes 

impactados como incineração, solidificação/estabilização, extração de vapor do solo 

e lavagem a biorremediação vem se destacando e sendo utilizada cada vez mais, 

pois apresenta eficiência nos resultados, simplicidade na manutenção, vasta 

aplicabilidade e baixos custos operacionais (BENTO et al., 2005; XU e LU, 2010). 

Utilizando a competência fisiológica de micro-organismos com potencial degradador 

(nativos ou introduzidos), esta técnica acelera o processo de transformação de 

substâncias complexas e recalcitrantes em substância inertes ou menos tóxicas (El 

FANTROUSSI e AGATHOS, 2005; ALUYOR et al., 2009; JACQUES et al., 2007).  

Com o intuito de aumentar a eficiência nos processos degradativos da 

biorremediação, duas alternativas vêm se mostrando bastante promissoras: 

bioestimulação e bioaumentação. A bioestimulação caracteriza-se pela adição de 

fontes de carbono ou outro nutrientes complementares, para aumentar a atividade 

degradadora dos microrganismos endógenos ou exógenos. Já a bioaumentação, 

consiste na introdução de microrganismos pré-selecionados com comprovada 

capacidade catabólica no local contaminado (ANDREONI e GIANFREDA, 2007; 

CAVELHÃO, 2011). 

A adição de co-substratos, por exemplo, glicerol, pode servir de forma a 

auxiliar o processo de biodegradação, visto que é uma fonte de carbono altamente 

reduzida e assimilável por bactérias e leveduras (GANCEDO, 2001; DILLIS et al., 

1980; TANI YAMADA, 1987). Dessa forma, este resíduo industrial pode ser usado 

para a estimulação do crescimento microbiano.  

Outras vantagens de sua utilização seriam suas propriedades 

osmorregulatórias e sua grande disponibilidade no mercado (BATISTA et al., 2006). 

Bioprocessos industriais tiveram êxito em sua utilização como co-substrato, como a 

biodegradação de óleo bruto e o processo de desnitrificação. (BODÍK et al., 2009; 

ZHANG et al., 2005). 

Segundo dados mostrados pelo MME (Ministério de Minas e Energia) a 

produção acumulada de biodiesel no ano de 2015 foi de 3,937 milhões m3 e 

considerando que de sua produção 10% é glicerol, chegamos ao valor de 393.700 
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mil m3 de glicerol, havendo a necessidade encontrar novas aplicações, revalorização 

e uma melhor destinação para este resíduo. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa avaliar o potencial do glicerol no 

processo de biorremediação de solos contaminados com biodiesel.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar o potencial da adição de glicerol bruto, subproduto da produção de 

biodiesel, e do glicerol puro no aumento da eficiência do processo de 

biorremediação de solos contaminados com biodiesel de óleo de soja (B100). 

1.1.2 Objetivo Específico 

- Avaliar o índice de degradação do biodiesel nos diferentes tratamentos, 

através da técnica de respirometria basal; 

- Determinar a toxicidade dos solos contaminados com biodiesel (B100), 

antes e após a aplicação dos tratamentos de biorremediação, utilizando como 

parâmetro ensaios de fitotoxicidade; 

- Correlacionar os dados dos índices de degradação do contaminante com os 

dados das análises de fitotoxicidade.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Inserção do Biodiesel na Matriz Energética  

É evidente nos últimos anos o crescimento do interesse por fontes de 

energias alternativas, principalmente por aquelas que não sejam de origem fóssil e 

que não possuam alto teor de emissão de gás carbônico (CO2) (URQUIAGA, 2005). 

A viabilidade econômica, a sustentabilidade de cada fonte e a disponibilidade de 

recursos renováveis para a geração de energia são fatores que contribuem para a 

sua implementação (FONTES, 2010).  

Os biocombustíveis destacam-se como uma alternativa bastante promissora, 

pois diminui a dependência de combustíveis fósseis como o petróleo, emitem menos 

compostos no seu processo de combustão em motores, quando comparados a 

combustíveis fósseis, seu processo de produção tende a ser mais limpo, e são 

provenientes de fontes renováveis (ANP, 2014; COLLA, 2012). 

Na Europa, o processo de industrialização do biodiesel teve início nos anos 

90 buscando a diminuição do enxofre do óleo diesel. Denominado por alguns 

distribuidores europeus como „‟Super Diesel‟‟, o mercado europeu se tornou o 

principal produtor e consumidor deste biocombustível em grande escala. Assim 

como na Europa, a principal motivação americana para o uso do biodiesel em 

mistura ao diesel do petróleo foi de cunho ambiental, sendo seu programa baseado 

em pequenos produtores (LIMA, 2004).  

No Brasil, a Universidade Federal do Ceará foi a pioneira na produção de 

combustível originário de óleos vegetais e com propriedades semelhantes ao diesel 

convencional, apresentando a primeira patente no país. Em 1980, houve o 

envolvimento de instituições de pesquisa como a Petrobrás e o Ministério da 

Aeronáutica, criando o PRODIESEL. No ano de 1983, o Governo Federal criou o 

Programa de Óleos Vegetais (OVEG), que foi responsável por testes de diferentes 

proporções da mistura de biodiesel e diesel e a utilização de biodiesel puro em 

motores a diesel (LIMA, 2004). 
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Em dezembro de 2004, foi lançado pelo governo federal brasileiro o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), com o objetivo inicial de introduzir 

o biodiesel na matriz energética brasileira. Em 13 de janeiro de 2005, foi promulgada 

a lei no 11.097 regulamentando o PNPB e ampliando a competência da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A partir da publicação 

da citada lei, a regulação e fiscalização das atividades relativas à produção, controle 

de qualidade, distribuição, revenda e comercialização do biodiesel e da mistura óleo-

biodiesel (BX) fica a cargo da ANP. (ANP, 2014; MME, 2014). 

No ano de 2006 teve início a comercialização do biodiesel, e sua 

obrigatoriedade do uso de 2% misturado ao petrodiesel em todo território nacional a 

partir de 2008. Esse percentual foi ampliado pelo Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) em janeiro de 2010, chegando a 5% o percentual obrigatório de 

mistura de biodiesel ao óleo diesel (MME, 2014). Atualmente o óleo diesel 

comercializado em todo Brasil contém 7% de biodiesel (ANP, 2014).  

2.2 Produção e Caracterização do Biodiesel  

Atualmente existem 52 plantas produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP 

em operação no país, correspondendo a uma capacidade total de 20.310,11m3/dia. 

A região sul destaca-se por ser a região com maior capacidade autorizada, podendo 

produzir um total de 7.602,33 m3/dia. Dentre os 3 Estados que compõem a região 

sul, o Rio Grande do Sul se destaca com 77% da capacidade autorizada, como 

pode-se observar na Figura 1 (ANP, 2016). 
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Figura 1. Plantas de Biodiesel autorizadas para operação em todo território nacional (ANP, 2016). 

 

No ano de 2015, a produção acumulada de biodiesel no Brasil teve um 

acréscimo de 15,1% em relação ao ano interior, totalizando cerca de 4 milhões de 

m³ produzidos deste biocombustível. Entretanto, este valor é ínfimo se comparado a 

capacidade autorizada pela ANP, que no ano de 2015 fechou em cerca de 7,6 

milhões de m³ autorizados a serem produzidos como pode-se observar na Figura 2 

(ANP, 2016).  



18 

 

 

Figura 2. Evolução da produção, demanda compulsória e capacidade autorizada pela ANP por região 
(ANP, 2016). 

De acordo com dados de 2016, divulgado pela ANP (Figura 3), do total de 

biodiesel produzido no país, cerca de 72,24% da produção é proveniente de óleo de 

soja. A gordura bovina é outra matéria prima em grande destaque, sendo 

responsável por 20,13% do total produzido seguido do óleo de algodão com um total 

de 2,81%. Na produção mundial, destaca-se também o óleo de soja como matéria 

prima mais utilizada (WBA, 2015). 

 

Figura 3. Matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel no Brasil (ANP, 2016). 



19 

 

Quimicamente o biodiesel pode ser definido como uma mistura de ésteres 

mono-alquílicos de ácidos graxos, derivado de fontes renováveis, tais como óleos 

vegetais e gorduras animais podendo ser produzido a partir de três métodos: 

Pirólise, micro-emulsificação e transesterificação, sendo a última a mais utilizada 

(MA e HANNA, 1999). A ampla aceitação no processo de transesterificação está 

associada a sua eficácia, pois reduz a viscosidade do óleo, aproximando sua 

propriedade a do diesel convencional (AGUIAR, 2013).  

Na Tabela 1, é apresentada a composição de ácidos graxos para diferentes 

óleos vegetais. 

Tabela 1. Composição de ácidos graxos de diferentes óleos vegetais (MA e HANNA, 1999). 

  Óleos Vegetais        

Ácido Graxo  Milho Algodão Amendoin Colza Soja 

Palmítico (C 16:0) 11.67 28.33 11.38 3.49 11.75 

Esteárico (C 18:0) 1.85 0.89 2.39 0.85 3.15 

Araquídico (C 20:0) 0.24 0.00 1.32 0.00 0.00 

Behênico (C 22:0) 0.00 0.00 2.52 0.00 0.00 

Lignocérico (C 24:0) 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 

Oléico (C 18:1) 25.16 13.27 48.28 64.40 23.26 

Erúcico (C 22:1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Linoléico (C 18:2) 60.60 57.51 31.95 22.30 55.53 

Linolênico (C18:3) 0.48 0.00 0.93 8.23 6.31 

Suas propriedades físico-químicas dependem do processo de produção, e 

principalmente da natureza dos óleos e gorduras a partir das quais ele foi fabricado 

(CANAKCI e SANLI, 2008; YUAN et al., 2003).  

Segundo DEMIRBAS (2009) o biodiesel tem sua viscosidade semelhante a do 

petrodiesel, caracterizado por ser um líquido âmbar-amarelo claro, não-inflamável e 

biodegradável. Entretanto, possuem características estruturais químicas bem 

diferentes. O diesel é composto por hidrocarbonetos aromáticos e parafínicos com 

10 a 16 carbonos e o biodiesel de ésteres de 12 a 22 carbonos em sua cadeia 

(SINGH e SINGH, 2010).  

Outra característica que os diferenciam é a estabilidade, que pode ser 

definida como a tenacidade do combustível em alterar física e quimicamente quando 
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em interação com o ambiente (ARACIL et al., 2007; WESTBROOK e LECREN, 

2003). 

Apresenta como características o alto teor de cetano; maior ponto de fulgor 

que o diesel convencional; é praticamente livre de enxofre e aromáticos; teor médio 

de oxigênio em torno de 11% e possui nicho de mercado específico, diretamente 

associados a atividades agrícolas (RAMOS, 1999). Na tabela 2, são apresentados 

parâmetros físico-químicos do biodiesel proveniente de óleo de soja (B100). 

Tabela 2. Propriedades físico-químicas do biodiesel (B100) metílico de soja. (Bastos, 2011). 

Propriedade  B100 Soja  

Índice de acidez, máx., (mg KOH/g) 0,45 

Ponto de Entupimento (°C) 0 

Ponto de Fulgor (°C) 182 

Massa Específica (Kg/m³) 881 

Estabilidade Oxidativa (h) 2,3 

Viscosidade Cinemática (m²/s) 4 

Pressão de Vapor mmHg <2 

Densidade Relativa (g/cm³) 0,880 a 20°C  

 

2.3 Modo de produção e subprodutos   

Também conhecida como alcoólise, a transesterificação é um processo onde 

um triglicerídeo reage com um álcool na presença de uma base ou ácido forte, 

produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e glicerol. Nesta reação, a qual 

está representada na Figura 4, ocorre à substituição da carboxila de uma molécula 

de triacilglicerol pela hidroxila do álcool (MEHER et al., 2004; SCHUCHARDT et al., 

1998; CUNHA, 2008). 
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Figura 4. Reação de Transesterificação (MA e Hanna, 1999). 
 

A utilização dos catalisadores depende da característica de acidez da 

matéria-prima, sendo classificados em duas categorias: ácidos e alcalinos. Os 

catalisadores ácidos mais utilizados são os ácidos sulfúrico, sulfônico e clorídrico e 

os alcalinos mais utilizados são os hidróxidos de potássio e sódio (CUNHA, 2008).  

Segundo LIMA (2005) as reações com catalisadores básicos são mais rápidas 

do que as que utilizam catalisadores ácidos, justificando o fato do hidróxido de sódio 

ser o catalisador mais utilizado. Outros fatores contribuem para tal justificativa, como 

o fato de sua disponibilidade no mercado e apresentar menor custo. 

Metanol, etanol, propanol, butanol e amil-álcool são álcoois simples e 

comumente utilizados no processo de transesterificação. Dentre esses, o metanol 

destaca-se como o mais utilizado por razões de natureza física e química (cadeia 

curta e polaridade). Contudo, o etanol vem ganhando bastante notoriedade, pois tem 

menor toxicidade quando comparado ao metanol e tem sua produção em grande 

escala a partir da cana-de-açúcar (LIMA, 2005). 

Composto orgânico pertencente à função álcool, a glicerina é o principal sub-

produto do processo de produção de biodiesel. Segundo Silva (2010), 10% (m/m) do 

óleo vegetal utilizado como matéria prima na produção do biodiesel é convertido em 

glicerol. 

2.4 Glicerol  

Descoberto por Carl W. Scheele em 1779 durante a separação de uma 

mistura aquecida de litargírio (PbO) preparada com óleo de oliva, o glicerol, cuja 
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fórmula é C3H8O3 é um composto orgânico com função álcool. Este composto é 

também conhecido como glicerina, 1,2,3-propanotriol, trihidroxipropano, glicil álcool, 

gliceril e 1,2,3-trihidroxipropano (BRISSON et al., 2001; OECD-SID, 2002 ).  

Em sua forma pura apresenta-se como um líquido viscoso, incolor, inodoro e 

hidroscópico, com sabor doce, solúvel em água e álcool e insolúvel em éter e 

clorofórmio. Na sua forma bruta, apresenta-se como um líquido viscoso, pardo 

escuro, que contém quantidades variáveis de sabão, metanol ou etanol, mono di ou 

triglicerídeos oligômeros de glicerol, polímeros e água (ARRUDA et al., 2006; OOI et 

al., 2004). 

De acordo com Chávez (2008), o glicerol é o resíduo gerado em maior 

quantidade no processo de produção do biodiesel, via esterificação de ácidos graxos 

vegetais ou gordura animal com álcool (metanol e etanol). Suas características 

físicas, químicas e nutricionais dependem do tipo de ácido graxo e do tipo de 

catálise empregada em sua produção (THOMPSON, 2006). 

O glicerol pode ser encontrado, na natureza, em vegetais (soja, mamona, 

babaçu, girassol, palma, algodão, coco, dendê) e em animais em formas 

combinadas de ácidos graxos e glicerina (CHÁVEZ, 2008). Em humanos, participa 

na resistência dos músculos em atividades físicas, resistência a altas temperaturas, 

termo-regulação do corpo e na resposta neural da variação da glicemia (WAGNER, 

1999; YANG et al., 1999). 

Em sua forma pura, apresenta diferentes aplicações na indústria de 

cosméticos, farmacêutica, detergentes, na fabricação de resinas e aditivos e na 

indústria de alimentos. Essas atribuições se dão pelo fato de ser classificada com 

uma substância inócua e pelas suas características físicas e químicas (CHÁVEZ, 

2008). 
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Tabela 3. Propriedades físico-químicas do glicerol 

Propriedades  Valor/Expressão 

Forma Física Líquido  

Densidade (20°C) 95-99,5% 

Viscosidade (20°C) 1,26 kg/m³ 

Ponto de Fusão  1410 mPa 

Ponto de ebulição (1013 hPa) 18°C 

Ponto de Inflamação  160°C 

Calor específico (25 °C) 2,435 J/g 

Calor de evaporação 55°C 88,12 J/mol 

Condutividade térmica  0,28 W/(m.K) 

Calor de Formação 667,8 KJ/mol 

Tensão superficial (20°C) 63,4 mN/m 

pH (solução)  neutra  

 

Pesquisas descrevem também sua utilização na produção de intermediários 

de plásticos como o 1,2-propanodiol e 1,3-propanodiol, por processos fermentativos. 

Esse plástico é amplamente utilizado em automóveis, eletrodomésticos, seringas 

descartáveis, fraldas, embalagens de alimentos e produtos de limpeza (ITO et al., 

2005; GONZÁLEZ- PAJUELO et al., 2006; ZHAO et al., 2006; CHENG et al., 2007). 

Resultante da transesterificação de triglicerídeos com álcool, o glicerol bruto 

apresenta impurezas como água, sais, ésteres, álcool e óleo residual. Existe um 

grande interesse em sua purificação, entretanto os tratamentos utilizados são de 

custo excessivamente elevado para pequenos e médios produtores nacionais de 

biodiesel. Devido a este fato, o seu reaproveitamento direto, ou seja, sem tratamento 

viabilizaria a produção de biodiesel, tornaria mais competitivo no mercado de 

biocombustíveis e evitaria  que este efluente seja descartado no meio ambiente sem 

qualquer tratamento (RIVALDI et al., 2007). 

Segundo ITO e colaboradores (2005) a utilização do glicerol bruto por 

processos biotecnológicos resultando em produtos com maior valor agregado como 

biomassa e biomoléculas é uma alternativa. Atualmente, o glicerol bruto tem sido 

utilizado como substrato orgânico, agregando valor em vários compostos através de 

sua síntese biológica (VIANA et al., 2012). 

Fonte: OECD, 2002. 
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Tabela 4. Produtos com valor agregado derivados da digestão anaeróbia do glicerol  

Produtos  Emprego  
Microrganismos 

Produtores  
Fontes  

1,3-propanodiol 

Produção de poliésteres, 
poliuretanos, tintas, 
lubrificantes, resinas, 
anticongelantes e 
cosméticos. 

Klebsiella, Citrobacter, 
Enterobacter, Clostridium, 
Propionibacterium, 
Anaerobiospirillum 

Rivaldi et al. 
(2007) 

Etanol 
Produção de bebidas 
alcoólicas, de combustíveis 
e de biodiesel.  

Kluyvera cryocrescens, 
Enterobacter aerogenes  

Ito et al (2005); 
Choi et al. 
(2011); 
Chatzifragkou 
(2012) 
Papanikolaou 
(2012) 

Hidrogênio Geração de energia  
Enterobacter Clostridium, 
Rhodopseudomonas 
Syntrophonas 

Ito et al. (2005); 
Leoneti et al. 
(2012) 

Ácidos 
Orgânicos 

Indústria de alimentos, 
indústria química e na 
produção de polímeros  

Yarrowia lypolitica, 
Anaerobiospurillum 
succiniciproducens, 
Proptonibacteria 

Papanikolaou et 
al. (2002); Bories 
et al. (2004); 
Rymowicz et al. 
(2006); Rivaldi et 
al. (2007) 

Polihidroxi-
Alcanos 

Produção de embalagens, 
na área médica, indústria 
farmacêutica e na 
agricultura  

Pseudomonas 

Rivaldi et al. 
(2007); 
Chatzifragkou 
(2012); 
Papanikolau 
(2012) 

Metano  Produção de energia  

Methanoplanus, 
Methanoseta, 
Methanosarcina, 
Methanobacterium  

Thompson 
(2006); He (2006) 

 

2.5 Contaminação Ambiental  

Apesar de ser um combustível produzido a partir de fontes renováveis e ser 

considerado, portanto, um combustível limpo quando comparado aos derivados de 

combustíveis fósseis o biodiesel pode trazer consequências adversas quando 

presente no meio ambiente (SILVA et  al., 2012a). 

Com base na geração de volumes tão expressivos de biodiesel a cada ano, a 

probabilidade da ocorrência de acidentes e uma possível contaminação de 

ambientes hídricos e terrestres são grandes (COLLA, 2012). O desconhecimento de 

procedimentos seguros de manejo de substâncias perigosas, em épocas passadas, 

Fonte: VIANA, 2012. 
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juntamente com o desrespeito a esses procedimentos e a ocorrência de acidentes 

ou vazamentos durante os processos produtivos são as principais causas de 

contaminação no estado de São Paulo (CETESB, 2015). 

Danos à saúde, comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, 

restrições ao uso do solo e danos ao patrimônio público e privado, com 

desvalorização das propriedades, além de danos ao meio ambiente são alguns dos 

problemas gerados a partir dessas contaminações (CETESB, 2015). 

Segundo dados da CETESB, em seu relatório de 2014, foram catalogados um 

total de 5.148 áreas contaminadas no estado de São Paulo. Dentre estas áreas, a 

atividade com maior marco poluidor foi a dos postos de combustíveis, totalizando um 

valor de 74,3 %. 

No estado do Rio Grande do Sul, foram registrados pela Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental (FEPAM), no ano de 2014, 34 acidentes de transporte de 

produtos e resíduos perigosos. Dentre estes, 17 relacionados aos derramamentos 

de combustíveis em acidentes rodoviários e ferroviários. Deste total, 11 contendo 

biodiesel na sua forma pura B100 ou em sua mistura no diesel B5 (FEPAM, 2015). 

De acordo com Das e Chandran (2011) a contaminação ambiental por óleo e 

derivados ocorrem principalmente durante as etapas de extração, refino, transporte, 

armazenamento e distribuição. Em solos, a contaminação proveniente de óleos e 

resíduos oleosos se caracteriza por movimentos verticais, diferente da propagação 

horizontal como acontece em águas, dificultando o processo de recuperação do 

local impactado (JUHASZ e NAIDU, 2000; NASCIMENTO, 2013).  

2.6 Técnicas de Tratamento de Áreas Contaminadas- Biorremediação 

Devido a sua potencial aplicabilidade e seus baixos custos operacionais, a 

biorremediação vem ganhando grande notoriedade em relação às outras tecnologias 

de tratamento de áreas contaminadas. 

Segundo ESPÓSITO (2004) a biorremediação se baseia em um processo 

tecnológico de remoção da contaminação por meio da utilização das atividades 
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biológicas dos microrganismos de ocorrência natural, como bactérias e fungos. 

(ESPÓSITO, 2004; LIU et al., 2009). Dentre estes, as bactérias são as mais 

empregadas e consideradas como elemento principal em trabalhos que envolvem a 

biodegradação de contaminantes (ANDRADE et al., 2010). 

A importância das bactérias neste tipo de tratamento se deve pelos seus 

efeitos bioquímicos e por destruírem ou transformarem os contaminantes 

potencialmente perigosos em compostos menos danosos ao ser humano e ao meio 

ambiente. Seu objetivo principal é a mineralização completa dos contaminantes, 

metabolizando as substâncias orgânicas, obtendo nutrientes e energia, e tendo 

como produto final da mineralização, produtos com pouca ou nenhuma toxicidade, 

como CO2 e água (ANDRADE et al., 2010). 

Os compostos orgânicos são metabolizados por fermentação, respiração ou 

co-metabolismo (CETESB, 2004). No processo de co-metabolismo, a degradação 

ocorre pela ação de enzimas produzidas por microrganismos para outros fins. Ou 

seja, a metabolização do substrato primário, exemplo o carbono, pode gerar 

enzimas capazes de atuar na degradação de outros compostos (GARNIER et al., 

2000). 

Diversas são as técnicas de biorremediação, podendo ser divididas em duas 

classes principais, “in situ’’ e ‘’ex situ’’. Nos processos in situ, o tratamento ocorre no 

próprio local onde ocorreu a contaminação, não havendo a necessidade do 

deslocamento do material. Como exemplos, pode-se citar a atenuação natural, a 

fitorremediação, a bioventilação, a lavagem e a extração de vapores. Já nos 

processos ex situ, o material contaminado é transferido para outro local para se 

efetuar seu tratamento. Exemplos destas técnicas são: Compostagem e tratamento 

em biorreatores (ZHU et al., 2010; MOREIRA, 2013). 

Com o intuito de aumentar a eficiência dos processos de biorremediação, 

duas estratégias principais tem sido propostas: bioaumentação e bioestimulação. 

Através da criação de condições ambientais favoráveis ao seu desenvolvimento, 

essas diferentes estratégias visam estimular e aumentar a população microbiana 

(ANDRADE et al., 2010; LAPA, 2014). 
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O processo de bioaumentação consiste na introdução de microrganismos ou 

consórcios microbianos, com comprovada capacidade de degradação do 

contaminante alvo, no local contaminado (OSTI, 2012). Algumas características 

atribuem sucesso a esta técnica, como: capacidade para degradar a maior parte dos 

contaminantes; estabilidade genética; alto nível de atividade enzimática e 

capacidade de competir com a população intrínseca do solo (BISOGNIN, 2012). 

Dentre as opções mais frequentemente utilizadas para o processo de 

bioaumentação pode-se citar a adição de uma cultura pura bacteriana pré-adaptada; 

adição de um consórcio pré adaptado; introdução de bactéria geneticamente 

engenheirada; e adição de genes de biodegradação relevantes em um vetor a ser 

transferido por conjugação em microrganismos endógenos (CERQUEIRA, 2011). 

Já o processo de bioestimulação consiste na adição de nutrientes no local 

contaminado, visando estimular a atividade microbiana local, e assim promover o 

aumento populacional, aumento da atividade metabólica e consequentemente maior 

degradação do contaminante (CERQUEIRA, 2011). 

O nitrogênio e o fósforo são os macronutrientes mais comumente utilizados 

com a finalidade de promover o aumento das populações microbianas e, 

consequentemente, aumentar significativamente as taxas de degradação (MEYER, 

2011). Os microrganismos necessitam desses nutrientes para o seu metabolismo de 

síntese e para o seu crescimento, entretanto altas taxas dos mesmos podem causar 

inibição ao processo de biodegradação do contaminante (DO NASCIMENTO, 2013). 

Outro método utilizado para a estimulação da microbiota presente, e 

consequentemente o aumento da degradação, é a utilização de co-substratos. Estes 

desempenham o papel de fonte alternativa de carbono ou podem atuar como agente 

de transferência de massa entre a fase líquida do solo e da matriz sólida (HUANG et 

al., 2004; MELLENDORF et al., 2010).  

 A partir deste contexto, o glicerol pode vir ser uma estratégia viável na 

técnica de bioestimulação, pois é um composto fundamental para o sistema 

metabólico de microrganismos, atuando como precursor de diversos compostos e 

regulador de vários mecanismos bioquímicos intracelulares (MELLO, 2011). 
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 2.7 Revalorização do Glicerol  

Em sua forma bruta, o glicerol pode ser considerado uma fonte de carbono 

altamente reduzida e assimilável por bactérias e leveduras sob condições aeróbias e 

anaeróbias. (GANCEDO, 2001; DILLIS et al., 1980; TANI YAMADA, 1987). 

Conforme mostrado na Tabela 5, o glicerol bruto contém elementos 

nutricionais, como, fósforo, enxofre, magnésio, cálcio, nitrogênio e sódio, que são 

factíveis de serem utilizados por microrganismos para o seu crescimento. Em suma, 

os microrganismos metabolizam as substância orgânicas, obtendo nutrientes e 

energia necessária para o seu crescimento (ANDRADE, 2010). 

Tabela 5. Composição do glicerol bruto obtido durante a produção de biodiesel em função de 
diferentes matérias primas  

  
Composição  Matéria-prima  

ppm 

 
Mostarda * Mostarda ** Canola  Soja  ROV 

Ca 11,7 23 19,7 11 ND 

k ND ND ND ND ND 

Mg 3,9 6,6 5,4 6,8 0,4 

P 25,3 48 58,7 53 12 

%(p/p) 

S 21 16 14 ND 19 

Na 1,17 1,23 1,07 1,2 1,4 

C 24 24,3 26,3 26 37,7 

N 0,04 0,04 0,05 0,04 0,12 

 

Esses compostos orgânicos podem ser metabolizados através da 

fermentação, respiração ou co-metabolismo. No processo co-metabólico, a 

degradação ocorre pela ação de enzimas produzidas por microrganismos para 

outros fins. Neste caso específico, na presença de uma fonte de carbono, os 

microrganismos metabolizarão primeiramente o substrato primário, nesse caso o 

carbono, podendo gerar enzimas capazes de atuar na degradação do contaminante 

de interesse (ANDRADE, 2010). 

Segundo Rivaldi e colaboradores (2007), o baixo custo, associado a baixa 

demanda mundial e o excesso de glicerol colocam em risco a sustentabilidade 

Fonte: RIVALDI, 2007. 
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econômica das usinas de biodiesel no mundo. Relacionados com as preocupações 

voltadas ao meio ambiente, destacam à necessidade de usos alternativos para este 

co-produto. 

Amplamente utilizado como co-substrato em vários processos industriais, o 

glicerol vem ganhando bastante notoriedade (BODÍK et al., 2009). Diversas 

vantagens são apontadas quando comparado a outros co-substratos, destacando 

suas propriedades osmorregulatórias, servir como fonte preferida de carbono em 

síntese de biossurfactantes e sua alta disponibilidade no mercado (VASCONCELOS, 

2011). 

Neste contexto, o presente trabalho visou utilizar glicerol bruto e puro no 

aumento da eficiência do processo de biorremediação de solos contaminados com 

biodiesel. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Obtenção das amostras  

As amostras de solo foram coletadas às margens da BR 471, no município de 

Pelotas/RS (Figura 5). O solo foi coletado em 3 pontos distintos a uma profundidade 

de 0 – 20 cm, e acondicionado em sacos plásticos à temperatura ambiente. As 

amostras de solo foram então encaminhadas à Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL) campus Capão do Leão, onde se procedeu a homogeneização e 

peneiramento em uma peneira de 4mm de abertura. Feito este processo, as 

amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Análises de Solo do Departamento 

de Solos na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas para a 

realização de análises físico-químicas. 

        Figura 5. Ponto de coleta do solo 

         

As amostras de biodiesel foram cedidas gentilmente por uma indústria 

produtora de biodiesel, localizada no Estado do Rio Grande do Sul. O biodiesel 

utilizado consistia de uma mistura de 50% de biodiesel de óleo vegetal de soja e 

50% de biodiesel de sebo bovino. 
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O glicerol bruto foi cedido gentilmente pela Associação dos Fumicultores do 

Brasil (Afubra), e proveniente da unidade de produção do biodiesel localizada em 

Rio Pardo-RS. O glicerol puro P.A (marca SYNTH), foi adquirido comercialmente.  

3.2 Experimentos de Biorremediação  

Com o objetivo de avaliar a degradação do biodiesel (50% de biodiesel de 

óleo de soja + 50% de biodiesel de sebo bovino) em solo foram montados 

experimentos em microcosmos de vidro (frascos respirométricos), sendo inicialmente 

simulada, em laboratório, a contaminação dos solos coletados com 1% da amostra 

de biodiesel (B100). A fim de estudar o efeito da adição do glicerol no processo de 

degradação, bem como a possibilidade de aproveitamento do resíduo gerado na 

produção do biodiesel, o glicerol bruto (GB), foram desenvolvidos experimentos 

utilizando glicerol bruto e comparado ao glicerol puro (GP) obtido comercialmente. 

Foi também avaliado, o efeito de diferentes concentrações de glicerol (1 e 3%). 

Assim, foram realizados 5 ensaios de biorremediação, conforme descrito na 

Tabela 6. Com o intuito de avaliar o processo, simultaneamente foram realizados 

ensaios denominados “Controle”, o qual continha apenas o solo coletado (sem 

contaminação), e o „‟Branco‟‟, que consistia no frasco sem solo (vazio) (Tabela 7). 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata, totalizando 21 unidades 

experimentais.  

 

Tabela 6. Ensaios de biorremediação em solos contaminados com 1% de biodiesel. 

 
  

  

  

Tratamentos de 
Biorremediação 

Variáveis  

  
 

Concentração de 
glicerol (%) 

Glicerol  

1 AN   

2 GP1 1 Puro 

3 GP3 3 Puro 

4 GB1 1 Bruto 

5 GB3 3 Bruto 
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Tabela 7. Ensaios realizados como controle. 

  
  

 
  

  

Ensaios 
Controle  

Solo Biodiesel  Glicerol  

6 
Controle 

(CN) 
sim não  não 

7 Branco  não não  não 

          

3.2.1 Montagem dos Experimentos de Biorremediação 

Os experimentos foram realizados em frascos de vidro, hermeticamente 

fechados e com capacidade de 1 litro. Em cada frasco, foi colocado 300g de solo em 

base seca. Posteriormente, o conteúdo de água no solo foi ajustado a 80% da 

capacidade de campo com água destilada. Nos frascos correspondentes aos 

tratamentos de biorremediação, foi realizada a contaminação do solo com 1% de 

biodiesel (B100). Nos frascos correspondentes aos tratamentos foram adicionados 1 

e 3% de glicerol puro ou bruto, conforme mostrado na Tabela 6. 

Após a montagem dos experimentos, os frascos foram incubados em uma 

estufa a temperatura de 30± 2°C durante um período de 70 dias (Figura 6). O solo 

foi revolvido periodicamente de forma manual com auxílio de uma espátula.  

                  

Figura 6. Ensaios de Respirometria Basal  
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3.3 Análises de Acompanhamento  

3.3.1 Respirometria Basal 

A determinação da atividade microbiana no solo foi determinada através de 

análises respirométricas, onde a medida da produção de CO2 gerada pela atividade 

respiratória microbiana foi utilizada como medida indireta da degradação do 

contaminante. Para este tipo de análise, foi montado um sistema contendo um tripé 

de metal, no qual atuou como um suporte para copos plásticos de 50mL. Dentro 

destes copos plásticos, foi colocado uma solução de 20 mL de NaOH 0,5M que teve 

por finalidade a captação de CO2 gerado. Os sistemas foram mantidos por 70 dias 

em estufa a uma temperatura média de 30± 2°C, com abertura duas vezes na 

semana, para a realização da respiração basal. Para a realização desta medida, foi 

adicionado 1mL de Cloreto de Bário (BaCl) 30% e 3 gotas de fenoftaleína a 1% no 

copo de plástico contendo 20mL de NaOH, afim de promover a precipitação do CO2 

gerado. Após esta etapa, a base contida no copo plástico foi titulada utilizando ácido 

clorídrico (HCl) 0,5M e a produção de C-CO2 determinada segundo o cálculo 

descrito por (STOTZKY, 1965). 

 

C  CO2 (mg/Kg) = ((V branco   V amostra). M.E/ m    (Equação 1) 

 

Onde, 

 

V branco = volume gasto de HCl no tratamento branco; 

V amostra = volume gasto de HCl no tratamento; 

M = molaridade do HCl; 

E = equivalente grama do C(6); 

m = massa de solo seco (kg). 

3.3.2 Medida do pH  

A análise do potencial hidrogeniônico seguiu a metodologia proposta pelo 

manual de métodos de análise de solo da Embrapa (EMBRAPA, 2011). Foram 
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colocados 10g de solo em um copo plástico e adicionado 25 mL de água destilada. 

Realizado isto, a amostra foi agitada com o auxílio de um bastão de vidro e ficou em 

repouso por cerca de 60 minutos.  A leitura do pH foi realizada no sobrenadante 

utilizando um medidor de pH da marca Ion phb-500. 

3.3.3 Análise de Fitotoxicidade  

Os ensaios de fitotoxicidade foram realizados nos tempos inicial e final dos 

experimentos de biorremediação e do controle negativo, que consistia em uma 

amostra de solo sem o contaminante, utilizando a metodologia descrita por Morales 

(2004) e Lopes (2014). As sementes testes utilizadas foram de Lactuca sativa 

(alface), Cucumis sativus (pepino) e Allium ceppa (Cebola). 

Para a realização desta análise, pesou-se 25g de solo em copos plásticos 

com capacidade de 50 mL. Em seguida, foi adicionado 0,5 mL de água destilada e 

semeadas 10 sementes do organismo-teste em questão. Os copos foram cobertos 

com Parafilm@ e mantidos em uma câmara climatizada, à temperatura de 20 ±1°C, 

sem incidência de luz durante 120 horas. 

Decorrido este período, as amostras foram retiradas da câmara climatizada, 

e, então, foi realizada a contagem de sementes germinadas e a medida do 

comprimento das raízes e dos hipocótilos. 

Para cada experimento foram avaliadas as medidas de alongamento da raiz e 

hipocótilo, germinação das Sementes e o Índice de germinação, de acordo com a 

metodologia proposta por Lopes (2014). 

3.3.3.1 Alongamento da Raiz 

A medida do alongamento da raiz foi calculada a partir da média do 

alongamento das raízes nas sementes germinadas no experimento em relação à 

média do alongamento das raízes nas sementes germinadas no ensaio controle 

negativo, conforme a Equação 2. 

                               (%R) = (MRa/MRc)*100                        (Equação 2)         
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Onde,  

MRa = média do alongamento da raiz nas sementes germinadas no experimento 

analisado; 

MRc = média do alongamento da raiz nas sementes germinadas no CN. 

3.3.3.2 Germinação Relativa das Sementes (%G) 

Considerando-se como germinadas as medidas iguais ou superiores a 2mm, 

conforme Morales (2004) e Lopes (2014), calculou-se a porcentagem da germinação 

relativa considerando a relação da contagem das sementes germinadas no 

experimento e no controle negativo, conforme mostrada na Equação 3. 

 

                                      %G = (SGa/SGc)*100                (Equação 3) 

  

Onde, 

 Sga = número total de sementes germinadas na amostra analisada; 

SGc = número total de sementes germinadas no CN. 

3.3.3.3 índice de Germinação:  

Para a determinação do índice de germinação relacionou-se  as medidas de 

germinação relativa das sementes ao CN (%G) e do alongamento da raiz relativo ao 

CN (%R), como mostra a Equação 4. 

                    

                               IG =[(%G)*(%R)]/100                    (Equação 4) 



36 

 

3.4 Análises Estatísticas  

Utilizando o Programa Statistica 7.1, os resultados obtidos foram comparados 

pelo teste de Tukey (comparação entre médias) a um nível de confiança de 95%. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Medida da Atividade Respiratória Microbiana   

Segundo Silva et al. (2009) a quantificação da liberação de CO2 produzida a 

partir da respiração basal microbiana pode fornecer informações sobre a 

biodegradabilidade de hidrocarbonetos em solos contaminados. É utilizada como 

uma medida indireta para estimar a descarboxilação de compostos orgânicos que 

são degradados no sistema (MARGESIN et al., 2000).  

Os microrganismos aeróbicos presentes no solo oxidam a matéria orgânica 

utilizando o oxigênio (O2) como aceptor final de elétrons liberando o gás carbônico 

produzido (ANDERSON, 1982). A medida da respiração microbiana para avaliar a 

degradação de contaminantes em solos tem sido amplamente utilizada a nível 

laboratorial através da quantificação do CO2 liberado pelo solo (SILVEIRA, 2011). 

Diversos autores relatam a utilização desta técnica como um indicador da atividade 

microbiana no processo de biodegradação (CERQUEIRA, 2011; COLLA, 2012; 

CRUZ, 2013; FLEMMING, 2015; LAPA, 2014; LOPES, 2014; MARIANO, 2006; 

MENEGHETTI, 2007; MEYER, 2011; ORANTAS, 2013; TAMADA, 2013). 

Com o intuito de avaliar o efeito da adição do glicerol como um co-substrato, 

em diferentes proporções, auxiliando na biodegradabilidade de solos impactados 

com 1% de biodiesel de óleo de soja em sistema fechado foi acompanhada a 

medida do CO2 liberado durante o processo.  

As Figuras 7 e 8 mostram, respectivamente, a produção diária e acumulada 

de C-CO2 ao longo de 70 dias, para os diferentes experimentos de biorremediação. 
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Figura 6. Produção diária de CO2 (mg/Kg de solo) ao longo de 70 dias para os ensaios realizados. 

CN: Controle; AN: Atenuação Natural; GP1: Adição de 1% de glicerol Puro;  GP3: Adição de 3% de 
glicerol Puro;  GB1: Adição de 1% de glicerol bruto;  GB3: Adição de 3% de glicerol bruto  

Na Figura 7, pode-se observar que todos os tratamentos, exceto a atenuação 

natural (AN), apresentaram dois picos de produção de C-CO2. O primeiro ocorreu 

nos primeiros 21 dias de processo e o segundo após 50 dias. Este fato sugere que 

os microrganismos presentes no solo utilizaram o glicerol como um co-substrato, ou 

seja, utilizaram o como fonte de carbono para seu crescimento nos primeiros 21 

dias, gerando assim competência metabólica para posteriormente degradarem o 

contaminante biodiesel. 

Segundo Huang (2004) e Mellendorf (2010) a utilização de co-substrato é um 

método de incremento na biodegradação de hidrocarbonetos em solos, pois podem 

desempenhar uma fonte alternativa de carbono ou podem atuar como agente de 

transferência de massa entre a fase líquida do solo e da matriz sólida.  

De acordo com Vasconcelos (2011) o glicerol apresenta vantagens quando 

comparado a outros co-substratos, apresentando propriedades osmorregulatórias, 
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atuando como fonte preferida de carbono em síntese de biossurfactantes e 

possuindo alta disponibilidade no mercado. 

Ficou evidenciado também, que o tratamento Atenuação N teve seu pico de 

produção retardatário, quando comparado aos demais tratamentos, sendo sua 

máxima produção de C-CO2 (65 mg/kg) após 28 dias de análise. Em estudos 

realizados por Meneghetti (2007) utilizando diferentes técnicas de biorremediação 

em solo contaminado com óleo diesel e biodiesel observou-se resultado semelhante, 

onde a máxima produção de C-CO2 em solo contaminado com biodiesel no 

tratamento atenuação natural foi próximo a 30 dias de processo. 

As maiores taxas diárias de mineralização ocorreram nos tratamentos GP1 

(113,7 mg/Kg) e no GB3 (71 mg/Kg) em 63 e 7 dias de processo, respectivamente.   

Nos tratamentos GP3 e GB1 a máxima produção foi obtida em 15 dias de 

processo alcançando 61,7 mg/Kg e 69,3 mg/Kg, respectivamente. Comportamento 

semelhante foi observado em estudo realizado por Flemming (2015), onde as 

maiores produções de C-CO2 ocorreram em torno dos 20 dias de tratamento em solo 

contaminado com 1% de borra oleosa utilizando dois tipos e duas proporções de 

material estruturante. Comportamento também observado por Mariano (2006) em 

estudos de biorremediação de solos e águas subterrâneas contaminadas com óleo 

diesel.  
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Figura 7. Produção acumulada de CO2 (mg/Kg de solo) ao longo de 70 dias para os ensaios 
realizados. 

CN: Controle; AN: Atenuação Natural; GP1: Adição de 1% de glicerol Puro;  GP3: Adição de 3% de 
glicerol Puro;  GB1: Adição de 1% de glicerol bruto;  GB3: Adição de 3% de glicerol bruto  

Ao considerar a produção acumulada de C-CO2 durante o transcorrer de 70 

dias (Figura 8), verifica-se que o tratamento de biorremediação AN apresentou 

atividade respiratória superior quando comparado ao tratamento controle (sem 

contaminação) (p<0,05), evidenciando a capacidade da microbiota presente nos 

solos em metabolizar o biocombustível.  

A máxima produção acumulada de C-CO2 (1237,0 mg/Kg) foi alcançada no 

tratamento GP1, no  qual foi adicionado 1% de glicerol puro.  

Os tratamentos AN e GB1 apresentaram produção acumulada de 856,4 

mg/Kg e 843,2 mg/Kg respectivamente. Entretanto, não houve diferença significativa 

entre estes tratamentos (p>0,05). 

O tratamento AN mostrou maior taxa de mineralização quando comparado 

aos tratamentos onde foram aplicadas as maiores concentrações de glicerol puro e 

bruto (p<0,05). Uma possibilidade é o fato dos microrganismos terem degradado o 
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substrato primário (glicerol) nos períodos iniciais (máxima produção em 7 e 15 dias 

para os tratamentos GB3 e GP3), respectivamente, esgotando sua capacidade 

catabólica consequentemente tornando-a um fator limitante em seu crescimento. 

Comportamento semelhante foi observado em estudos realizados em solos 

contaminados com 1,5 e 6% de borra oleosa, onde nos tratamentos com 6% de 

borra oleosa com adição de nitrogênio e fósforo em maiores quantidades observou 

que as mesmas inibiram a atividade catabólica dos microrganismos (CERQUEIRA et 

al., 2014). 

A menor taxa de produção de C-CO2 (439, 4 mg/Kg) foi observada no 

tratamento GB3. Provavelmente a presença de resíduos presentes no glicerol bruto 

(metanol ou etanol) pode ter sido fator limitante aos microrganismos deste 

tratamento. 

A Tabela 8 apresenta os valores finais de produção máxima acumulada de C-

CO2 nos experimentos de biorremediação ao final de 70 dias de processo. 

      Tabela 8. Produção máxima acumulada de C-CO2 ao final dos tratamentos. 

Tratamento  Produção máxima acumulada de C-CO2 (mg/Kg) 

AN 856,4 ± 63,0 a 

GP1 1237,0 ± 46,7 

GP3 605,7 ± 46,8 

GB1 843,2 ± 31,4 a 

GB3 439,4 ± 14,5 

 

Conforme mostrado na Tabela 8, a adição de 1% de glicerol puro e bruto 

mostrou maiores taxas de mineralização quando comparado aos tratamentos GP3 e 

GB3 (p<0,05).  

Esses resultados corroboram com estudo realizado por Nascimento (2012) 

utilizando glicerol puro e óleo de soja, em diferentes concentrações (375mg/Kg; 

750mg/Kg e 1500mg/Kg), como co-substrato no processo de biorremediação de 

solos impactados por petróleo. A utilização de ambos co-substratos aumentaram a 

Letras minúsculas iguais indicam que os ensaios não apresentaram diferença significativa 
(p>0,05). 
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degradação do petróleo, entretanto ao empregar maior concentração de glicerol 

(1500mg/Kg), a biodegradação foi ligeiramente reduzida, sendo o melhor o resultado 

encontrado em 750mg/Kg de solo. 

Tal fato foi também observado por Vasconcelos (2013), em trabalho de 

avaliação do glicerol bruto, em diferentes concentrações (0,16mg/Kg; 0,32mg/Kg e 

0,63mg/Kg) como co-substrato em solo contaminado com 16 Hidrocarbonetos 

Policíclicos Aromáticos (HPAs). O melhor resultado foi encontrado com 0,32 mg/Kg, 

assumindo que a maior concentração de glicerol bruto pode ter esgotado a 

capacidade catabólica dos microrganismos. 

4.2 Avaliação do pH          

A biorremediação baseia-se em três aspectos principais: a existência de 

microrganismos com capacidade catabólica para degradar o contaminante; a 

disponibilidade do contaminante ao ataque microbiano ou enzimático e condições 

ambientais adequadas para o crescimento e atividade do agente biorremediador 

(MENEGHETTI, 2007). Dentre estas condições ambientais, o pH é um dos principais 

fatores que afetam a biodegradação, e como consequência a eficácia das técnicas 

de biorremediação (RAIMUNDO E RIZZO, 2004). 

Segundo Cardoso e colaboradores (1992) existem quatro categorias de 

microrganismos que são tolerantes a diversas faixas de pH. A primeira categoria é 

composta por microrganismos que crescem numa ampla faixa de pH, como é o caso 

das bactérias que apresentam crescimento satisfatório entre valores de pH 6,0 a 9,0 

e os fungos com valores que variam entre pH 2,0 e 8,0. A segunda categoria, 

neutrófilos, preferem o pH próximo a neutralidade até ligeiramente alcalino. As duas 

ultimas categorias, acidófilos e basófilos, são caracterizadas pela preferência por 

ambientes ácidos e pela preferência por ambientes alcalinos pH (acima de 8,0), 

respectivamente. 

A medida do pH em fase aquosa é uma forma indireta de avaliar se houve a 

produção de metabólitos no processo de degradação. Diversos ácidos orgânicos são 

produzidos antes de serem incorporados às vias do ciclo do ácido cítrico durante o 
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crescimento microbiano, podendo provocar acidificação do meio (VIDELA et al., 

1994; BENTO et al., 2004; BACOSA et al., 2010).  

A tabela 9 apresenta os valores de pH nos tempos 0 e 70 dias de processo de 

biorremediação. 

Tabela 9. Valores de pH monitorados nos tempos 0 e 70 dias de ensaio de biorremediação. 

Tratamentos  pH 

 

T0 T70 

Controle  5,2 5,4 

AN 4,7 4,2 

GP1 4,9 4,1 

GP3 4,9 4,1 

GB1 6,7 4,2 

GB3 6,6 4,2 

      Siglas: T0: Tempo Inicial; T 70: Tempo final  

A partir dos resultados, nota-se que em todos os tratamentos houve uma 

redução dos valores do potencial hidrogeniônico em 70 dias. Com base nestes 

dados, sugere-se que o processo de degradação pode ter gerado metabólitos 

(ácidos orgânicos) tornando o meio ácido e por consequência baixando o pH. 

Comportamento semelhante foi observado em estudo realizado por Bento e 

colaboradores (2005a), onde após 60 dias de incubação com Aspergillus fumigatus 

os autores encontraram a presença de ácidos orgânicos propiônico e 2-etil 

hexanoico, provenientes da degradação de hidrocarbonetos do óleo diesel, que 

favoreceram a redução do pH do meio. 

Tramontini (2013) em estudo de micorremediação de solo contaminado com 

mistura diesel/biodiesel avaliando a adição de Aspergillus sp.1, Aspergillus sp.,  

Aspergillus sp.3, F. oxysporum, P. boydii e P.variotti verificou  redução significativa 

no pH, destacando as maiores reduções encontradas nos ensaios dos fungos P. 

boydii e P.variotti. Büncker e colaboradores (2011) afirmam que a redução do pH da 
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fase aquosa também pode ser causada tanto pela lise celular quanto pela produção 

de ácidos orgânicos gerados durante a degradação abiótica do diesel e/ou biodiesel. 

Meneghetti (2007) constatou alterações significativas no pH, tornando-o 

ácido, em todos os tratamentos de biorremediação nos tempos de 30 e 120 dias, em 

trabalho de biorremediação na descontaminação de solo residual de basalto 

contaminado com óleo diesel e biodiesel. 

4.3 Bioensaios de toxicidade em solo  

A utilização de plantas em testes ecotoxicológicos vem ganhando bastante 

notoriedade, visto que nos primeiros dias de seu desenvolvimento ocorrem 

numerosos processos fisiológicos, que na presença de uma substância tóxica pode 

interferir em sua sobrevivência e em seu crescimento, sendo uma etapa de grande 

sensibilidade frente a fatores externos adversos (SOBRERO e RONCO, 2004).  

Frente a isso, foram realizados ensaios fitotoxicológicos com três organismos 

testes (alface, cebola e pepino) a fim de avaliar a toxicidade de solos contaminados 

com biodiesel após diferentes tratamentos de biorremediação.  

Os resultados obtidos do Índice de germinação (IG), no tempo inicial e final 

para os diferentes tratamentos, estão mostrados nas Figuras 9, 10 e 11. Esse índice 

é calculado com base na porcentagem de germinação e do desenvolvimento da raíz 

e do hipocótilo dos tratamentos quando comparado ao ensaio controle.  

No tempo inicial, os mais altos índices de germinação (IG) foram encontrados 

no tratamento AN para ambos os organismos teste. Os valores obtidos foram de 

81,7%, 43,9% e 31,1% para a cebola, pepino e alface, respectivamente. Não houve 

germinação nos demais tratamentos. 

No tempo final, houve um aumento no IG nos tratamentos GP1 e GB1 para o 

teste feito em pepino e um aumento no tratamento GP1 em cebola sugerindo assim 

uma redução na toxicidade para estes ensaios. Resultado semelhante foi 

encontrado por Cruz (2013) em trabalho utilizando a técnica de bioaumentação com 

inóculo enriquecido com Bacillus subtillis em solo contaminado com petróleo, diesel 
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e biodiesel sendo avaliados ensaios ecotoxicológicos da biodegradação utilizando 

sementes de pepino (Cucumis sativus), alface (Lactuca sativa) e rúcula (Eruca 

sativa). Após 240 dias de tratamento o biodiesel apresentou crescimento maior que 

no solo controle (sem contaminação), indicando a ausência de toxicidade. 
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                       Figura 8. Índice de germinação para pepino. 
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Figura 9. Índice de germinação para cebola. 

 

Figura 10. Índice de germinação para alface. 
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Vale salientar que o tratamento que teve um aumento no IG em dois 

organismos (GP1) foi o mesmo tratamento que apresentou maior produção de C-

CO2. A partir desse resultado, pode-se inferir que a utilização do glicerol puro com 

1% de concentração favoreceu a degradação e a menor formação de compostos 

tóxicos intermediários, quando comparado aos outros tratamentos. 

Em contrapartida, houve uma diminuição no IG do tratamento AN para todos 

os organismos teste avaliados sugerindo que houve a produção de metabólitos 

intermediários no processo de degradação no qual aumentaram a toxicidade. 

Resultado também foi observado por Tamada e colaboradores (2012b), em testes 

de germinação de sementes de rúcula (Eruca sativa) e alface (Lactuca sativa) 

comparando solo contaminado com óleo de soja, óleo de fritura (soja) e biodiesel em 

tratamento de atenuação natural. 

Em estudos utilizando rúcula (Eruca sativa), alface (Lactuca sativa) e pepino 

(Cucumis sativus) como organismo teste, Tamada (2013) descreve comportamento 

semelhante quando comparado a solos contaminado com biodiesel, onde nos dois 

bioensaios com biodiesel (origem animal e vegetal) a toxicidade aumentou no tempo 

final em relação ao tempo inicial após tratamentos de biorremediação. 

Segundo Bouaid et al. (2007) em estudo realizado com biodiesel oriundo de 

óleo de girassol, canola e fritura foram detectadas a formação de peróxidos e ácidos 

orgânicos. Estes reduzem o pH do solo inibindo assim a germinação total ou relativa 

de organismos superiores. 

O melhor índice de germinação, no tempo final, foi encontrado no tratamento 

AN utilizando como organismos teste a cebola seguido do pepino e alface, com 

resultados de 69,8%, 39,6% e 16,8% respectivamente.  

Comparando o desempenho das sementes, a semente de alface mostrou 

maior sensibilidade frente a fatores ambientais adversos. Tal fato pode ser explicado 

pelo seu menor tamanho, quando comparado aos demais organismos teste 

utilizados. Segundo Tanveer (2013) e Cruz (2013), sementes menores também 

apresentaram mais sensíveis ao estresse ambiental. Fato também observado por 
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Lapa (2014) em ensaios ecotoxicológicos de solos impactados com borra oleosa 

submetida a diferentes tratamentos de biorremediação. 

A Tabela 10 mostra as porcentagens de sementes germinadas de pepino, 

cebola e alface nos ensaios realizados, comparando os tempos inicial e final do 

processo de biorremediação. 

Tabela 10. Porcentagem de germinação do controle negativo e dos tratamentos de biorremediação 
no período inicial e final. 

  Sementes germinadas (%)  

 
Tempo Inicial  Tempo Final  

Tratamento   PEPINO   CEBOLA  ALFACE   PEPINO   CEBOLA   ALFACE  

Controle  100 90 100 100 90 100 

AN 40 85 60 55 77 60 

GP1 0 0 0 90 23 0 

GP3 0 0 0 0 0 0 

GB1 0 0 0 75 0 0 

GB3 0 0 0 0 0 0 

 

Observa-se na Tabela 10 que nos bioensaios com sementes de pepino 

houve, no tempo final, diminuição da ecotoxicidade nos tratamentos utilizando menor 

concentração de glicerol e no tratamento AN. Resultado semelhante encontrado na 

semente de cebola no tratamento GP1. 

Estes resultados convergem quando comparados ao índice de germinação, levando 

a crer que a toxicidade gerada pelos metabólitos formados no processo degradativo 

não inibiu a germinação da semente de pepino, mas inibiu o crescimento da raiz e 

do hipocótilo.  

Os tratamentos que apresentaram melhores resultados quanto à diminuição 

da ecotoxicidade do solo após a biorremediação foram os mesmos que 

apresentaram melhores resultados nas análises respirométricas (GP1 e AN). Isso 

demonstra que a adição de glicerol puro na menor concentração auxiliou a 

degradação, visto que apresentou maior taxa de produção de C-CO2 (p<0,05), e 

diminuição da ecotoxicicidade do solo. 
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5. CONCLUSÃO 

A adição de 1% de glicerol puro P.A ao solo possibilitou um aumento na taxa 

de mineralização do contaminante, biodiesel, tornando-se um incremento na forma 

de co-substrato no processo de biodegradação. As análises respirométricas 

demonstraram que a adição desta proporção em sua forma pura favoreceu a 

atividade microbiana, obtendo maior eficiência aos demais tratamentos. A adição de 

3% de glicerol puro e 1 e 3% de glicerol bruto não favoreceu o processo degradativo 

do biodiesel presente no solo comparado ao tratamento de atenuação natural. 

As análises do potencial hidrogeniônico mostraram que no decorrer de 70 

dias de análise houve a redução do pH em todos os tratamentos, tornando o meio 

mais ácido.  

As análises fitotoxicológicas, utilizando organismos-teste, demonstram que 

após 70 dias de tratamento houve um aumento na toxicidade do tratamento AN e os 

tratamentos GP3 e GB3 não variaram, mantendo sua alta toxicidade (IG de 0%). 

Entretanto os tratamentos GP1 e GB1 apresentaram  redução em sua toxicidade em 

pelo menos 1 organismo teste. 

Frente aos resultados obtidos na respirometria basal, nas análises de pH e 

nas análises fitotoxicológicas, conclui-se que o tratamento que apresentou melhores 

resultados de biodegradação do biodiesel foi o GP1, o qual utilizou glicerol puro na 

menor quantidade (1%), demonstrando ser uma forma eficiente de incremento, 

quando comparado aos demais tratamentos, no processo de biorremediação. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, Rebeca Tibiau. Caracterização física, química e microbiológica do 
diesel, biodiesel e suas misturas durante a logística de distribuição.2013. 76f. 
Dissertação (Mestrado em Química) – Faculdade de Química, Universidade Federal 
da Paraíba, Paraíba,2013. 

 

ALUYOR, E.O.; OBAHIAGBON, K.O.; ORI-JESU, M. Biodegradation of vegetable 
oils: A review. Scientific Research and Essay, v.4, n. 6, p. 543-548, 2009. 

 

ANDERSON, John PE. Soil respiration. Methods of soil analysis. Part 2. Chemical 
and microbiological properties, n. methodsofsoilan2, p. 831-871, 1982. 

 

ANDRADE, J.A.; AUGUSTO, F.; JARDIM, I.C.S.F. Biorremediação de solos 
contaminados por petróleo e seus derivados. Eclética química – SP, São Paulo v. 
35, n. 3, p. 17-43, 2010. 

 

ARACIL, J.; BOUAID, A.; MARTINEZ, M. Long storage stability of biodiesel from 
vegetable and used frying oils. Fuel, v.86, p. 2596-2602, 2007. 

 

ARRUDA ,P. V.; RODRIGUES, R. C. L. B.; FELIPE, M. G. A. Glicerol: um 
subproduto com grande capacidade industrial e metabólica. Revista Analytica. São 
Paulo, n. 26, p. 56-62, 2006. 

 

BACOSA, H.; SUTO, K.; INOUE, C. Preferential degradation of aromatic 
hydrocarbons in kerosene by a microbial consortium. International Biodeterioration 
& Biodegradation, v. 64, n. 8, p. 702-710, 2010. 

 

BASTOS, R.R.C et. al., Estudo da estabilidade oxidativa do biodiesel de soja 
aditvadp com extrato etanólico da casca de buriti. In: Congresso Brasileiro de 
Química, 51., 2011, São Luís. Anais... São Luís, 2011. 

 

 



51 

 

BATISTA, SB., MOUTERR, AH., AMORIN, FR., TÓTOLA, MR. Isolation and 
characterization of biosurfactant/bioemulsifier-producing bacteria from  petroleum 
contaminated sites. Bioresour. Technol. p. 868-875. 2006 

 

BENTO, F. M.; ENGLERT, G.E.; GAYLARDE, C.C.; MULLER, I.L.Influence of 
aqueous phase on electrochemical biocorrosion tests in diesel/water 
systems. Materials and Corrosion, v. 55, n. 8, p. 577-585, 2004. 

 

BENTO, F. M.; BEECH, I. B.; GAYLARDE, C. C.; ENGLERT, G. E.; MULLER, I. L. 
Degradation and corrosive activities of fungi in a diesel–mild steel–aqueous system. 
World Journal of Microbiology and Biotechnology, Brasil, v. 21, n. 2, p. 135–142, 
2005a. 

 

BENTO, F.M.; CAMARGO, F.A.O.; OKEKE, B.C.; FRANKEBERGER, W.T. 
Comparative bioremediation od soils contaminated with diesel oil by natural 
attenuation, biostímulation and bioaugmentation. Bioresource Technology, 
Holanda, v 96, p. 1049-1055, 2005. 

 

BISOGNIN, R.P. Análise do potencial microbiano de uma biopilha na 
biorremediação de solos contaminados por hidrocarbonetos. 2012. 140f. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) – Universidade de Santa Cruz do 
Sul, Santa Cruz do Sul, 2012. 

 

BODÍK, I., A., SEDLÁCEK, S. and HUTNAN, M. 2009. Biodiesel waste as source of 
organic carbon for municipal WWTP denitrification. Bioresour. Technol. v.100 
p.2452-2456. 

 

BOUAID, A.; MARTINEZ, M.; ARACIL, J. Long storage stability of biodiesel from 
vegetable and used frying oils. Fuel, v. 86, n. 16, p. 2596-2602, 2007. 

 

BRISSON, D.; VOHL, M.C.; ST-PIERRE, J.; HUDSON, T.J.; GAUDET, D.  Glycerol: 
a neglected variable in metabolic processes?. Bioessays, v. 23, n. 6, p. 534-542, 
2001. 

 

 



52 

 

CARDOSO, Elke Jurandy Bran Nogueira; MUI, Tsai Siu; NEVES, Maria Cristina 
Prata. Microbiologia do solo. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
1992. p. 257-282 

 

CAVELHÃO, Gabriel. Biorremediação de resíduo contaminado com diesel 
proveniente do beneficiamento de geodos de ágata. 2011. 57f. Dissertação 
(Graduação em Engenharia Ambiental) – Faculdade de Engenharia Ambiental 
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2011. 

 

CERQUEIRA, V. S; PERALBA, M. C. R.; CAMARGO, F. A. O.; BENTO, F.M. 
Comparison of bioremediation strategies for soil impacted with petrochemical oily 
sludge. International Biodeterioration & Biodegradation, v. 95, p. 338-345, 2014. 

 

CERQUEIRA, Vanessa Sacramento. Biorremediação de borra oleosa 
proveniente de indústria petroquímica em microcosmos. Dissertação (Doutorado 
em Microbiologia Agrícola e do Ambiente) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

 

CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.cetesb.sp.gov.br>,. Acesso em: 29 mar. 2016. 

 

CHÁVEZ, Juan Daniel Rivaldi. Aproveitamento biotecnológico do glicerol 
derivado da produção de biodiesel para a obtenção de biomassa e 
ribonucleotídeos. 2008.125f. Dissertação(Doutorado em microbiologia aplicada) – 
Faculdade de Biotecnologia, Universidade de São Paulo, Lorena, 2008. 

 

CHENG, K.K.; ZHANG, J.A.; LIU, D.H.; SUN, Y.; LIU, H.J.; YANG, M.D.; XU J.M, 
Pilot-scale production of 1,3-propanediol using klebsiella pneumoniae. Process 
Biochemistry, v.42, p.740-744, 2007.  

 

COLLA, Tatiana Simonetto. Avaliação da biorremediação de solo contaminado 
pela mistura B10 por consórcio bacteriano. 2012. 138f. Dissertação (Mestrado 
em Microbiologia Agrícola e do Ambiente) – Faculdade de  Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. 

 



53 

 

CRUZ, Jaqueline Matos. Avaliação ecotoxicológica da biodegradação utilizando 
inóculo enriquecido com Bacillus subtilis em solo contaminado com petróleo, 
diesel e biodiesel. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade 
Estadual Paulista, Rio claro - São Paulo. 2013. 

 

CUNHA, Michele Espinosa da. Caracterização de biodiesel produzido com 
misturas binárias de sebo bovino, óleo de frango e óleo de soja.2008.72f. 
Dissertação (Mestrado em Química) – Faculdade de Química, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul – Rio Grande do Sul. 2008. 

 

SILVA, Nívea de Lima da. Produção de biodiesel: Processo e caracterizações. 
2010. 201 f.  Dissertação (Doutorado em Química) – Faculdade de Química,  
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. 

  

 

DAS, N. & CHANDRAN, P.; Microbial Degradation of Petroleum Hydrocarbon 
Contaminants: Na Overview. Biotechnology Research International, v. 2011, p. 1-
13, 2010. 

 

DEMIRBAS, A. Progress and recent trends in biodiesel fuels.Energy conversion 
and management, v. 50, n. 1, p. 14-34, 2009. 

 

DO NASCIMENTO, Teresa Cristina Ferreira. TRATAMENTO BIOLÓGICO DE 
SOLO IMPACTADO POR RESÍDUOS OLEOSOS PROVENIENTES DO REFINO 
DE PETRÓLEO.2013.140f. Dissertação (Doutorado em Tecnologia de Processos) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2013. 

 

EL FANTROUSSI, S.;  AGATHOS, S.N. Is bioaugmentation a feasible strategy for 
pollutant removal and remediation? Current Opinion in Microbiology, Reino Unido, 
v.8, p 268-275, 2005. 

 

DURÁN, N.; TEIXEIRA, M.F.S; ESPOSITO, E. Pigmentos fúngicos e seu potencial 
biotecnológico. Introdução à biologia, bioquímica e biotecnologia, EDUCS. 
Caxias do Sul, 2004.  

 



54 

 

FAMATO.  Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso. 
Disponível em:<http://sistemafamato.org.br/portal/index.php>. Acesso em: 22 abr. 
2016. 

 

FEPAM. Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Disponível em: < 
http://www.fepam.rs.gov.br/emergencia/rel_acidentes.asp>. Acesso em: 29 
mar.2016. 

 

FLEMMING, Alana. Biorremediação de solo impactado com borra oleosa 
utilizando resíduo agroindustrial como material estruturante. 2015.57f.Trabalho 
de Conclusão de curso (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) – 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas 2015. 

 

Fontes, G.A.; FONTES K.A. O plano nacional de produção de biodiesel - PNPB a 
partir de uma análise do princípio constitucional da redução das desigualdades 
regionais e sociais. XIX Encontro Nacional do CONPEDI,2010, Fortaleza. Anais…  
Fortaleza, 2010. 

 

GANCEDO, C.; GANCEDO, J.M.; SOLS, A. Glycerol Metabolism in Yeasts. Journal 
of Biochemistry, v.6, n.2, p. 165-172., 2000. 

 

GARNIER, P. M.; AURIA, R.; AUGUR, C.; REVAH, S.  Cometabolic biodegradation 
of methyl tert-butyl ether by a soil consortium. Effect of components present in 
gasoline.The Journal of general and applied microbiology, v. 46, n. 2, p. 79-84, 
2000. 

 

GONZÁLEZ-PAJUELO, M.; MEYNIAL-SALLES, I.; MENDES, F.; SOUCAILLE, 
P.;VASCONCELOS, I. Microbial conversion of glycerol to 1,30-propanediol: 
Physiological comparison of a natural producter, Clostridium butyricum VPI 3266, 
and an engineered strain, Clostridium acetobutylicum DG1(Pspd5). Applied and 

Environment Microbiology, v.72, p. 96-101, 2006. 

 

HUANG, X. D.; EL-ALAWI, Y.; PENROSE, D. M.; GLICK, B. R.; GRENBERG, B. M. 
Responses of three grass species to cresote during phytoremediation. 
Environmental Pollution, v. 130, p. 453-464, 2004. 

 



55 

 

ITO, T.; NAKASHIMADA, Y.; SENBA, K.; MATSUI, T.; NISHIO, M. Hydrogen and 
Ethanol Production from Glycerol-Containing Wastes Discharged after Biodiesel 
Manufacturing Process. Journal of Bioscience and Bioengineering, v.100, n.3, p. 
260-265, 2005. 

 

JACQUES, R. J. S.; BENTO, F.M.; ANTONIOLLI, Z. I.; CAMARGO, F. A. 
O.Biorrmediação de solos contaminados com hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos. In: Ciência Rural, Brasil, v.37. n.4. p. 1192-1201, 2007. 

 

JUHASZ, A. L.; NAIDU, R. Bioremediation of high molecular weight polycyclic 
aromatic hydrocarbons: a review of the microbial degradation of benzo[a]pyrene. 
International Biodeterioration &Biodegradation, v. 45, p. 57-88, 2000. 

 

LAPA, Mariel Penha. Avaliação Ecotoxicológica de Solos Impactados com Borra 
Oleosa Submetidos a Diferentes Tratamentos de Biorremediação. 2014. 62f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária) 
– Universidade de Pelotas, Pelotas, 2014. 

 

LIMA, Paulo CR. O biodiesel e a inclusão social. Consultoria Legislativa. Brasília: 
Câmara dos Deputados, 2004.  

 

LIMA, Paulo César Ribeiro. Biodiesel: um novo combustível para o Brasil. Caderno 
de Altos Estudos. Câmara dos Deputados. Brasília, 2005.  

 

LIU, W., LUO, Y.,TENG, Y., LI, Z., CHRISTIE, P. Prepared bed bioremediation of oily 
sludge in an oilfield in northern China. Journal of Hazardous Materials, n.161 p. 
479-484, 2009. 

 

MA, F.; HANNA, M.A. Biodiesel production: a review.Bioresource technology, v. 
70, n. 1, p. 1-15, 1999. 

 

MACHADO, Y. L., ALBUQUERQUE, M. C. G., FIRMIANO, L. R., PARENTE JR, E. J. 
S., TORRES, A. E. B., AZEVEDO, D. C. S., CAVALCANTE JR, C .L. Blends de 
Biodiesel Usando Diferentes Fontes de Biomassa. 1º Congresso Brasileiro de 
Tecnologia de Biodiesel: Artigos Técnico Científicos, v. 2, p. 268-271, 2006. 



56 

 

MARGESIN, R.; ZIMMERBAUER, A.; SCHINNER, F. Monitoring of bioremediation by 
soil biological activities. Chemosphere, v. 40, n. 4, p. 339-346, 2000. 

 

MARIANO, Adriano Pinto. Avaliação potencial de biorremediação de solos e de 
águas subterrâneas contaminadas com óleo diesel. 2006. 162f. Dissertação 
(Doutorado em Geociências e Meio Ambiente) – Universidade Estadual Paulista, Rio 
Claro, 2006. 

MELLENDORF, M.; SOJA, G.; MARTIN, H.; GERZABEK, M. H.; WATZINGER, A. 
Soil microbial community dynamics and phenanthrene degradation as affected by 
rape oil application. Applied Soil Ecology, v. 46, p. 329-334, 2010. 

 

MELO, Eduardo Gomes Vieiral. Avaliação da glicerina bruta na estimulação de 
bactérias hidrocarbonoclásticas para remediação de áreas contaminadas por 
hidrocarbonetos. 2011.68f. Dissertação (Mestrado em Geoquímica: Petróleo e 
Meio Ambiente), Universidade Federal da Bahia, Bahia, 2011. 

 

MENEGHETTI, Liliane Rebechi Ribeiro. Biorremediação na descontaminação de 
um solo residual de basalto contaminado com óleo diesel e biodiesel. 
2007.113f. Dissertação (Mestrado em concentração Infra-estrutura e Meio Ambiente) 
Universidade Federal de Passo Fundo, Passo Fundo, 2007. 

 

MEYER, Daniel Derrossi. Avaliação da biodegradabilidade de misturas de diesel 
e de biodiesel (B0, B20 e B100) em dois solos com diferentes 
granulometrias.2011.146f. Dissertação ( Mestrado em Microbiologia Agrícola e do 
Ambiente) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. 2011. 

 

MOREIRA, Mariana. Identificação de consórcio bacteriano com potencial para 
biorremediação de arsênio e sulfato. 2013. 71f.  Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013. 

 

OECD SIDS. Glycerol. CAS Nº:56-81-5. SIDS Initial Assessment Report. UNEP 
Publications, Paris, France, 2002. 

 

OOI, T. L.; YONG, K. C.; HAZIMAH, A. H.; DZULKEFLY, K.; WAN YUNUS, W. M.Z. 
Glycerol residue – a rich source of glycerol and medium chain fatty acids. J Oleo Sci. 
Osaka, v. 53, n. 1, p. 29-33, 2004. 



57 

 

ORANTAS, M. C. Avaliação em Microcosmos da Degradação de Borra Oleosa 
no Solo. 2013. 50 p. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo). Programa de Pós 
Graduação em Ciência do Solo, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 

 

OSTI, J.F. Estudo de comunidades bacterianas de solo impactado por misturas 
diesel-biodiesel (B0, B20, B100). 2012. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2012. 

 

PACHECO, F. Biodiesel: Será o combustível do futuro. Conjuntura e Planejamento. 
Salvador, v. 22, n. 122, p.26-31, 2004. 

 

RAIMUNDO, R. S.; RIZZO, A. C. L. Utilização de biorreatores no tratamento de solos 
contaminados por hidrocarbonetos de petróleo. X Jornada de Iniciação Científica 
do CETEM/MCT. 2002. 

 

RIVALDI, J. D.; SARROUH, B. F.; FIORILO, R.; SILVA, S. D. Glicerol de biodiesel: 
Estratégias biotecnológicas para o aproveitamento do glicerol gerado da produção 
de biodiesel. Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento, v. 37, p. 44-51, 2007. 

 

SCHUCHARDT, U.; SERCHELI, R.; VARGAS, R.M. Transesterification of vegetable 
oils: a review. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 9, n. 3, p. 199-210, 
1998.  

 

SILVA, L.J. Processo de Landfarming para tratamento de resíduos oleosos. 
2009. Dissertação (Mestrado em Processos químicos e bioquímicos) - Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 

 

SILVEIRA, Andressa de Oliveira. Avaliação de metodologias para o 
monitoramento da qualidade do solo. 2011. 101f. Dissertação (Doutorado em 
Ciência do Solo) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

 

SINGH, S. P,; SINGH, D. Biodiesel production through the use of different soucers 
and characterization of oils and their esters the substitute of diesel: A review. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, v.14, p. 200-216, 2010. 



58 

 

 

SOBRERO, M.C.; RONCO, A. Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga 
(Lactuca sativa L.). Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad 
de aguas. IDRC/IMTA. Canadá, Capítulo, v. 4, p. 71-79, 2004. 

 

TAMADA, I. S.; MONTAGNOLLI, R. N., LOPES, P. R.; BIDOIA, E. D  Toxicological 
evaluation of vegetable oils and biodiesel in soil during the biodegradation process. 
Brazilian Journal of Microbiology, v. 43, n. 4, p. 1576-1581, 2012. 

 

TAMADA, Ivo Shodji. Biodegradação e avaliação fitotoxicológica do diesel e do 
biodiesel.2013.109. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade 
Estadual Paulista, Rio claro - São Paulo. 2013. 

 

TANVEER, A.; TASNEEM, M.; KHALING, A.; JAVAID, M.; CHAUDHRY, M.N. 
Influence of seed size and ecological factors on the germination and emergence of 
field bindweed (Convolvulus arvensis). Planta daninha, v. 31, n. 1, p. 39-51, 2013. 

    

THOPSON, J.C.; HE, B. Characterization of crude glycerol from biodiesel production 
from multiple feedstocks. Applied Engineering and Agriculture, v.22, p.261-265, 
2006. 

 

TRAMONTINI, Letícia. Micorremediação de um solo contaminado com a mistura 
diesel/biodiesel. 2013. 125f.Dissertação (Mestrado em Microbiologia agrícola e do 
ambiente) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul 2013.  

 

URQUIAGA, S.; ALVES, B.J.R.; BOODEY, R.M. Produção de biocombustíveis: a 
questão do balanço energético. Revista de Política Agrícola, v. 14, n. 01, p. 42-46, 
2005. 

 

VASCONCELOS, U.; FRANÇA, F. P.; OLIVEIRA, F.J.S. Removal of high-molecular 
weight polycyclic aromatic hydrocarbons. Química Nova, v. 34, n. 2, p. 218-221, 
2011. 

VIANA, M. B.; FREITAS, A. V; LEITÃO, R. C.; PINTO, G. A. S.; SANTAELLA, S.T. 
Anaerobic digestion of crude glycerol : a review. Environmental 
TechnologyReviews, v. 1, n. 1, p. 37-41, 2012. 



59 

 

VIDELA, H.A.; GUIAMET, P.S.; REINOSO, E.H. Biocorrosion of structural materials 
by fungal contaminants of jet fuels. A state of the art. First NACE Latin American 
Region Corrosion Congress and First Venzezuelan Corrosion Congress. 
Maracaibo, November p. 6-11, 1994. 

 

WAGNER, D. Hyperhydrating with glycerol: implications for athletic 
performance.Journal of the American Dietetic Association, v. 99, n. 2, p. 207-212, 
1999.   

 

WBA. World bioenergy association. Dísponivel em 
<http://www.worldbionergy.org.com>, Acesso em: 29 mar. 2016. 

 

WESTBROOK, S.R.; LE CREN, R. Automotive diesel and non-aviation gas turbine 
fuels.ASTM MANUAL SERIES MNL, p. 115-144, 2004.  

 

XU, Y. & LU, M. Bioremediation of crude oil-contamined soil: comparison of different 
biostimulation and bioaugmentation trataments. Journal of Hazardous Materials, 
Holanda, v. 183, p 395-401, 2010. 

 

YANG, X.J,; KOW, L.M.; FUNABASHI, T.; MOBBS, C.V. Hypothalamic glucose 
sensor. Similarities to and differences from pancreatic b-cell mechanisms. Diabetes, 
v.48, p.1763-1772, 1999.  

 

GUO-LIANG, Z.; YUE-TING, W. U.; XIN-PING, Q. I. A. N.; QIN, M. E. N. G. 
Biodegradation of crude oil byPseudomonas aeruginosa in the presence of 
rhamnolipids. Journal of Zhejiang University Science B, v. 6, n. 8, p. 725-730, 
2005.  

 

ZHAO, Y-N.; CHEN, G.; YAO, S-J. Microbial production of 1,3-propanediol from 
glycerol by encapsulated Klebsiella pneumoniael. Biochemistry Engineering 
Journal, v.32, p. 93-99, 2006. 

http://www.worldbionergy.org.com/

