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RESUMO

A produção de biodiesel se mostrar como uma importante alternativa à diversificação da matriz energética brasileira, pois é um combustível que 
traz benefícios econômicos, sociais e ambientais na medida em que gera emprego, renda e diminui a emissão de gases de efeito estufa. Todavia, 
em uma visão mais detalhada da cadeia produtiva do biodiesel, constata-se o surgimento de alguns desafios tecnológicos, como o 
aproveitamento dos subprodutos e co-produtos obtidos durante o processo, principalmente em relação a destinação dos resíduos das matérias-
primas empregadas para a produção do óleo vegetal e a saturação do mercado da glicerina. O Brasil produziu no ano passado 3,94 bilhões de 
litros de biodiesel, disputando com a Alemanha a segunda colocação na produção mundial, depois do aumento da mistura para 7% por litro (o 
chamado B7) em novembro de 2014. A  produção de glicerina bruta segue o aumento da produção de biodiesel,  já que a estequiometria da 
reação diz que para cada 10 toneladas de biodiesel 1 tonelada de glicerina bruta é formada. Desta forma, com a entrada de B7 serão gerados  394 
milhões de litros /ano de glicerina.  Um dos destinos possíveis para o material resultante da indústria do biodiesel é seu uso em processos 
biotecnológicos que levem à produção de moléculas de interesse econômico. Neste contexto, o aproveitamento da glicerina, visando à 
prospecção de bioprodutos com maior valor agregado é a principal meta deste estudo. Especificamente, trata-se da biotransformação, utilizando 
como biocatalisador o fermento biológico comercial  Saccharomyces cerevisae.  A biotransformação tem sido investigada desde os tempos de 
Pasteur e foi impulsionada por químicos, bioquímicos e biólogos. A levedura Saccharomyces  cerevisae retirada do fermento biológico comercial é 
utilizada neste estudo por ser uma levedura com potencial biotransformador comprovado. A biotransformação da glicerina foi obtida através de 
fermentação sem  agitação. O fermento biológico foi inoculado em soluções contendo 100 mL de glicerina e  traços de ZnSO4 acondicionadas em 
erlenmeyers de 250 mL, cultivadas sem agitação,  na  temperatura de  25 ºC por 5 horas. Após este período, as soluções  foram filtradas a vácuo 
em funil de Büchner.  A confirmação da biotransformação da glicerina em um novo bioproduto foi acompanhada por métodos analíticos 
quantitativos  e qualitativos em colaboração com o Instituto Militar de Engenharia - IME, e as análises bioquímicas foram realizadas na 
Universidade Estácio de Sá (Campus Norte Shopping- RJ). Como resultado da biotransformação da glicerina, tem-se a obtenção de um poliol. A 
identificação e caracterização do poliol está sendo analisada.  Desta forma, falta elucidar a estrutura da molécula.
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