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APRESENTAÇÃO
Este evento tem como principal objetivo a apresentação dos resultados obtidos no
segundo ano de desenvolvimento do Projeto Temático “Produção de Bioenergia no
Tratamento de Águas Residuárias e Adequação Ambiental dos Efluentes e Resíduos
Gerados”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo –
FAPESP (Processo 2009/15984-0) com vigência de agosto de 2010 a julho de 2015. O projeto
é desenvolvido conjuntamente pelo Laboratório de Processos Biológicos (Programa de PósGraduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos,
USP), pelos Laboratórios de Controle Ambiental e de Simulação e Controle de Processos
(Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar), pelo
Laboratório de Engenharia Bioquímica (Departamento de Engenharia Química e de
Alimentos, Escola de Engenharia Mauá, IMT), pelos Laboratórios de Eletroquímica e Catálise
(Departamento de Físico-Química, Instituto de Química de São Carlos, USP) e pelo
Laboratório de Tratamento de Águas e de Resíduos (Centro de Estudos Ambientais, Instituto
de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista).
Este Projeto Temático visa avaliar a geração de bioenergia em reatores anaeróbios na
forma de hidrogênio e metano, estudar a aplicabilidade do biohidrogênio em células a
combustível, aplicar o metano gerado em reatores metanogênicos como matéria-prima para
produção de dimetil éter, além da adequação ambiental dos efluentes e resíduos gerados nos
sistemas de geração de bioenergia a partir de águas residuárias. Os avanços alcançados nos
últimos anos na área de tratamento biológico de águas residuárias municipais e industriais
vêm sendo sustentados por pesquisas básicas e aplicadas que envolvem, principalmente, os
aspectos fundamentais dos processos e o desenvolvimento de biorreatores inovadores. O
maior entendimento e domínio dos fenômenos básicos, aliado ao desenvolvimento de
engenharia dos reatores biológicos, têm permitido a abertura de novas linhas de pesquisa que
visem à recuperação de energia e de produtos a partir de águas residuárias em reatores
anaeróbios ou em reatores combinados (anaeróbios-aeróbios), com base nos ciclos do
carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. Essa abordagem permite que a água residuária seja
considerada como matéria-prima em processos biotecnológicos, os quais podem gerar energia
e produtos de alto valor agregado, além de cumprir com a função primordial de controle da
poluição ambiental.
No desenvolvimento do Projeto Temático têm sido investigadas as seguintes linhas de
pesquisa:
i) Produção e utilização de metano:
♦ Produção de metano em reatores anaeróbios;
♦ Reforma do metano e produção de DME.
ii) Produção biológica de hidrogênio e utilização em células a combustível:
♦ Aplicação de diferentes biorreatores para produção de hidrogênio;
♦ Aplicação de diferentes águas residuárias para produção de hidrogênio;
♦ Aplicação do hidrogênio produzido em células a combustível.
iii) Reaproveitamento de Efluentes e Resíduos Gerados em Sistemas de Produção de
Bioenergia a Partir de Águas Residuárias:
♦ Transformação de efluentes e resíduos em subprodutos pela agregação de valor;
♦ Pós-tratamento, disposição e reúso dos efluentes líquidos;
♦ Avaliação da sustentabilidade de estações de tratamento de águas residuárias contendo
unidades para produção de bioenergia, recuperação e valorização de produtos.
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ESTUDO DA PRODUÇÃO DE BIOMETANO EM AnSBBR COM AGITAÇÃO A
PARTIR DE ÁGUA RESIDUÁRIA GERADA NA PRODUÇÃO DE
BIOHIDROGÊNIO
Thiago Gomes Lullio1; Suzana Maria Ratusznei2; José Alberto Domingues Rodrigues2
1

Aluno de Iniciação Científica do Departamento de Engenharia Química e Alimentos da EEM/IMT,
2
Professor do Departamento de Engenharia Química e Alimentos da EEM/IMT.

Resumo. Dentro do escopo de estudo da produção de bioenergia, este projeto estará
direcionado à avaliação do reator anaeróbio operado em batelada sequencial contendo
biomassa imobilizada (AnSBBR) com agitação mecânica aplicado ao tratamento de efluente
proveniente de um reator acidogênico. O efluente do reator acidogênico será resultante do
tratamento de água residuária sintética a base de sacarose visando à produção de
biohidrogênio, sendo constituído, provavelmente, pelos principais compostos intermediários
do metabolismo anaeróbio (principalmente etanol e butanol, ácidos acético, propiônico e
butírico). Nesse trabalho serão avaliadas a produção de biogás (metano e gás carbônico), a
estabilidade e a eficiência do reator quando submetido ao aumento da carga orgânica, a qual
será modificada em função do aumento da concentração do afluente.
Introdução
Os reatores anaeróbios operados em batelada sequencial vêm sendo estudados por
grupos da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) e
da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT), nas quais os
projetos têm enfoque no estudo da otimização do biorreator convencional e de novas
propostas de configurações para que a aplicação do sistema em escala plena se torne viável.
Estudos sobre a influência de variáveis de processo sobre a eficiência e estabilidade do
reator quando aplicado ao tratamento de diferentes efluentes têm sido encontrados em
literatura, como os relacionados: (i) ao tipo de mistura, a qual poderá ser implementada por
recirculação da fase líquida (Brito et al., 1997; Camargo et al., 2002; Bergamo et al., 2009;
Bezerra et al., 2009) ou por agitação mecânica (Angenent et al., 2002; Rodrigues et al., 2003 e
2004; Damasceno et al., 2008; Michelan et al., 2009); (ii) ao tempo de enchimento ou
estratégia de alimentação (Bagley e Brodkorb, 1999; Shizas e Bagley, 2002; Borges et al.,
2004; Orra et al., 2004; Zimmer et al., 2008; Albanez et al., 2009, Friedl et al., 2009, Novaes,
et al., 2010).
Os trabalhos citados anteriormente relevam a importância do estudo fundamental do
comportamento dos reatores anaeróbios operados em batelada seqüencial contendo biomassa
granulada ou imobilizada em suporte inerte e com agitação mecânica ou recirculação da fase
líquida. Entretanto, outra linha de investigação muito importante consta de estudos em termos
tecnológicos de tais biorreatores, os quais têm como objetivos principais a análise da
eficiência e estabilidade quando aplicadas cargas orgânicas crescentes de diferentes águas
residuárias como: esgoto sintético (Chebel et al., 2006), suinocultura (Ng, 1989; Angenent et
al., 2002), soro de queijo (Damasceno et al., 2007), chorume (Massé e Masse, 2000), indústria
automobilística (Oliveira et al., 2008), indústria de produtos de higiene pessoal (Oliveira et
al., 2009) indústria metalúrgica (Carvalhinha et al., 2010) e do processo de produção de
biodiesel (Selma, et al. 2010, Bezerra et al., 2011 e Silva et al., 2011).
Neste contexto, esse projeto tem como objetivo principal avaliar a produção de
biometano em reator anaeróbio operado em batelada sequencial com agitação mecânica e
biomassa imobilizada (AnSBBR) a partir do tratamento de água residuária proveniente de
AnSBBR aplicado à produção de biohidrogênio, cuja água residuária sintética é a base de
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sacarose. A eficiência e a estabilidade serão analisadas em função do aumento da carga
orgânica, imposta ao sistema modificando-se a concentração afluente.
Material e Métodos
AnSBBR com biomassa imobilizada e agitação mecânica
A Figura 1 apresenta o esquema do biorreator com agitação mecânica (modelo Bioflo
110, fabricado pela New Brunswick Scientific Co.), constituído por um frasco de vidro de
20 cm de diâmetro e 30 cm de altura, com capacidade total de 7,5 L e capacidade útil de
6,0 L. O material suporte será confinado em um cesto de aço Inox-316 perfurado de 18 cm de
altura, 7 cm e 17,5 cm de diâmetros interno e externo, respectivamente. As partes superior,
inferior e lateral do cilindro interno serão cobertas por uma tela de aço Inox de malha fina
(1 mm) de modo a reter o biofilme, preso entre o cesto e a própria parede interna do reator.
A agitação fixa de 300 rpm será implementada por motor acoplado aos 2 impelidores
tipo turbina de 6 cm de diâmetro constituído por seis lâminas planas (padrão Rushton) e
instalados a 8 e 16 cm do fundo do tanque (Michelan et al., 2009).
A alimentação e descarga serão realizadas por bombas tipo diafragma marca Prominent
modelos  e Concept, respectivamente. Um sistema de automação composto por
temporizadores será responsável pelo acionamento/parada das bombas e do agitador, de modo
a implementar as etapas da operação em batelada sequencial: alimentação, reação e descarga.
A temperatura será controlada pela circulação de água na dupla parede externa do reator, cuja
temperatura será regulada por um banho ultratermostatizado (marca Marconi modelo MA184).

Figura 1: Esquema (a) do reator anaeróbio com agitação operado em bateladas seqüenciais
contendo biomassa imobilizada. [Notação: 1 – Bioreator BIOFLO 110 (New Brunswick Scientific
Co.) com capacidade de 6 L (a = 29,5 cm; b = 18 cm; c = 18 cm); 2 – Cesto de retenção e material
suporte da biomassa (b = 18 cm ; d = 7 cm); 3 – Afluente; 4 – Bomba de alimentação; 5 – Efluente; 6
– Bomba de descarga; 7 – Saída de biogás; 8 – Sistema de agitação; 9 – Sistema de controle de
temperatura (banho termostático); 10 – Sistema de automação. (b) Detalhes dos impelidores - dois
impelidores tipo turbina com seis pás planas (e = 2 cm; f = 1.5 cm; g = 6 cm)].
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Inóculo e imobilização da biomassa anaeróbia
O inóculo utilizado nos experimentos será proveniente de reator anaeróbio de manta de
lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de abatedouro de aves
(Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê, SP. Este inóculo apresenta uma concentração de
sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais (SVT) de 62 e 51 g.L-1, respectivamente.
O suporte de imobilização da biomassa será espuma de poliuretano na forma de cubos
de 0,5 cm de lado, com densidade aparente de 23 kg.m-3 e porosidade próxima a 95%
(produzida pela empresa Edmil Indústria e comércio – Elói Mendes, MG) confeccionada sem
adição de corantes ou aditivos.
O lodo anaeróbio será imobilizado nas partículas de espuma de poliuretano, conforme
metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). A espuma de poliuretano será colocada em
contato com o lodo por um período de 2 horas. Decorrido este período, as matrizes com as
células aderidas serão colocadas em meio (o mesmo utilizado no experimento) para lavagem
dos sólidos fracamente aderidos. O meio será drenado, finalizando o preparo do inóculo. A
biomassa imobilizada será colocada no cesto e este alocado no interior do reator.
Água residuária
A água residuária que será alimentada ao AnSBBR para a produção de biometano será
proveniente de um AnSBBR utilizado para a produção de biohidrogênio, o qual tratará água
residuária sintética a base de sacarose como fonte de carbono e energia. Desta forma, essa
água residuária será constituída, provavelmente, pelos principais compostos intermediários do
metabolismo anaeróbio (etanol, butanol, ácidos acético, propiônico e butírico).
A suplementação de alcalinidade pela adição de bicarbonato de sódio (NaHCO3)
provavelmente será necessária, pois a água residuária a ser utilizada na produção de
biometano (processo com característica metanogênica) estará acidificada como decorrência da
produção de biohidrogênio (processo de característica acidogênica). O valor inicial será de
uma razão 1:1 (DQO/NaHCO3) com posterior modificação (inferior ou superior) no intuito de
operar o sistema de modo otimizado.
Ressalta-se que a água residuária utilizada nesse trabalho (resultante do tratamento de
água residuária sintética a base de sacarose em um AnSBBR visando à produção de
biohidrogênio) será obtida no desenvolvimento do Projeto de Mestrado intitulado “Influência
da Carga Orgânica e do Tempo de Enchimento na Produção de Biohidrogênio em AnSBBR
com Agitação Tratando Água Residuária Sintética” (Processo FAPESP n° 11/13.750-2).
Análises físico-químicas e exames microbiológicos
O monitoramento do reator será efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do
efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada (CSF)
(como demanda química de oxigênio – DQO), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade
intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis
totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST)
e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio
alimentado/descarregado. Tais análises serão realizadas de acordo com o Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando também o método
proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na
determinação da alcalinidade. Esses parâmetros serão monitorados com uma freqüência de
duas a quatro vezes por semana, dependendo do parâmetro.
Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, nbutanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico)
serão analisados por cromatografia em fase gasosa, pelo método “head-space”, utilizando um
cromatógrafo Agilent Technologies® modelo 7890 GC System, equipado com detector de
ionização de chama e coluna HP-Innowax com 30 m × 0,25 mm × 0,25 m de espessura do
filme. O gás de arraste utilizado será o hidrogênio com vazão de 1,56 m.min-1, a temperatura
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do injetor será de 250ºC, a razão de “split” 10 e o volume de injeção de 1 L. A temperatura
do forno será programada da seguinte forma: em 35ºC por 0 min, 2ºC.min-1 até 38ºC;
10ºC.min-1até 75ºC; 35ºC.min-1até 120ºC por 2 minutos; 10ºC.min-1até 170ºC por 2 minutos.
A temperatura do detector será de 280ºC com fluxo de ar sintético de 300 mL.min-1 e vazão
de “make up” de nitrogênio de 30 mL.min-1. Será utilizado nessa análise o método “headspace”, utilizando como padrão interno o ácido crotônico (na determinação dos ácidos
voláteis) e isobutanol (na determinação da acetona e alcoóis).
A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio (hidrogênio, metano e
dióxido de carbono) será analisada por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um
cromatógrafo Agilent Technologies® modelo 7890 GC System equipado com detector de
condutividade térmica e coluna GS-Carbonplot Agilent com 30 m × 0,53 mm × 3,0 m de
espessura do filme. O gás de arraste utilizado será o argônio com vazão de 3,67 mL.min-1, a
temperatura do injetor foi de 185ºC, a razão de “split” de 10 e o volume de injeção de
200 L. A temperatura do forno será programada da seguinte forma: em 40ºC por 5 min, de
40ºC à 60ºC em 5ºC.min-1, de 60ºC à 95ºC em 25ºC.min-1, de 95ºC à 200ºC em 5ºC.min-1. A
temperatura do detector será de 150ºC, com vazão de “make up” de argônio de 8,33 mL.min1
. O volume produzido será aferido por meio de medidor de gás Rittter modelo
MilligasCounter.
Ao final de cada condição operacional serão retiradas do reator amostras de biomassa
para exame microbiológico. As amostras serão examinadas em lâminas de vidro cobertas com
filme de Ágar a 2 %, por microscopia óptica comum e de contraste de fase por fluorescência,
utilizando microscópio Olympus® modelo BX41, com sistema de câmera digital Optronics e
aquisição de imagens feita pelo software Image Pro-Plus® versão 4.5.0. Os exames
microbiológicos serão úteis para avaliação de possíveis mudanças na morfologia microbiana
em função das condições do estudo.
Procedimento experimental da operação do reator
Os ensaios serão realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas
modificadas em função da concentração afluente, de 1000 a 6000 mgDQO.L-1 (COAV 1,3 a
7,7 gDQO.L-1.d-1), conforme mostrado na Tabela 1.
Tabela 1: Condições experimentais a serem impostas ao AnSBBR.

Ensaio
1
2
3
4
5
6

Concentração
(mgDQO.L-1)
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Tempo de ciclo
(h)
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Carga orgânica volumétrica
(gDQO.L-1.d-1)
1,3
2,6
3,9
5,1
6,4
7,7

O volume útil do reator (6,0 L) será dividido em 3 partes: volume de meio tratado por
ciclo de 1,5 L, volume residual de meio de 2,0 L e volume de suporte inerte com biomassa de
2,5 L. A operação do reator será realizada da seguinte maneira: no primeiro ciclo serão
alimentados 3,5 L em 20 min de meio ao reator, sendo que o reator será previamente
preparado com o suporte inerte e biomassa (inóculo). Após o término da alimentação será
implementada uma agitação de 300 rpm. No final do ciclo, de 8 horas, a agitação será
desligada e serão descarregados 1,5 L de meio em 10 min, sendo que 2,0 L de volume
residual será mantido no reator (além dos 2,5 L de suporte inerte e inóculo). Logo após essa
descarga, um novo ciclo terá início, no qual, simultaneamente, haverá a agitação do meio
(300 rpm) e alimentação em 10 min, com vazão constante, de 1,5 L de água residuária a ser
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tratada. Ao término do ciclo, a agitação será interrompida e, em seguida, iniciar-se-á a
descarga em 10 min e, assim, o ciclo será repetido, caracterizando as bateladas seqüenciais.
Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais monitoradas no efluente
descarregado nos finais dos ciclos, serão obtidos perfis ao longo do ciclo de operação de
algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis serão retiradas amostras ao longo do tempo
de operação de um ciclo. As variáveis de interesse serão: concentrações de matéria orgânica
na forma filtrada (na forma de DQO), de alcalinidade a bicarbonato, de ácidos voláteis totais,
de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e alcoóis), de biogás (composição e
produção), além do pH. Desta forma, será possível obter uma melhor compreensão das rotas
metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção do perfil
anteriormente citado serão colhidas em intervalos de tempo ao longo do ciclo de 15 a 60 min.
O volume total retirado nas amostragens será de no máximo 300 mL, ou seja, 10% do volume
de meio reacional do sistema. Após cada operação, amostras do lodo serão retiradas do reator
para análise microbiológica. Dessa forma, uma nova condição experimental será
implementada alterando-se a concentração do afluente.
Os resultados experimentais obtidos no monitoramento do sistema e nos perfis ao longo
de um ciclo, em cada condição operacional, serão analisados considerando-se a influência das
variáveis estudadas sobre a estabilidade e o desempenho do processo. Além disso, as análises
microbiológicas terão utilidade para avaliação das mudanças na ecologia microbiana.
Fundamentos teóricos
A eficiência de remoção de matéria orgânica total (εST) no sistema será calculada pela
Equação (1), na qual CSAFL é a concentração de matéria orgânica total no afluente e CST é a
concentração de matéria orgânica total no efluente.

ST (%) 

CSAFL  CST
100
CSAFL

(1)

A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (εSF) será calculada pela Equação
(2), na qual CSF é a concentração de matéria orgânica filtrada no efluente.

SF (%) 

CSAFL  CSF
100
CSAFL

(2)

A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (ε) para os perfis ao longo do ciclo
será calculada pela Equação (3), na qual CSAFL0 é a concentração de matéria orgânica filtrada
no interior do reator no início do ciclo (tempo zero), ou seja, a concentração de matéria
orgânica no reator após a diluição inicial do afluente.

 (%) 

C SAFLO  C SF
 100
C SAFL0

(3)

A carga orgânica aplicada volumétrica (COAV) é definida como sendo a quantidade de
matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por volume de meio do reator
(gDQO.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada será calculada pela Equação (4), na qual
VA é o volume de água residuária alimentada no ciclo, N é o número de ciclos por dia, CSAFL é
a concentração de matéria orgânica no afluente e VR é o volume de água residuária no reator.

COAV 

VA  N  C SAFL
VR

(4)
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A carga orgânica aplicada específica (COAE) é definida como sendo a quantidade de
matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por massa de sólidos totais
voláteis no reator (gDQO.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em batelada será calculada pela
Equação (5), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do reator.

COAE 

VA  N   CSAFL
M SVT

(5)

A carga orgânica removida volumétrica (CORVSF), para amostras filtradas, é definida
como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por volume de meio do reator (gDQO.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada será
calculada pela Equação (6).

CORVSF 

VA  N  C SAFL  C SF 
VR

(6)

A carga orgânica removida específica (CORESF), para amostras filtradas, é definida
como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por massa de sólidos totais voláteis no reator (gDQO.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em
batelada será calculada pela Equação (7), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no
interior do reator.

CORE SF 

VA  N  C SAFL  C SF 
M SVT

(7)
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Resumo. A influência da contaminação aguda por metal pesado cádmio em quatro diferentes
concentrações (5, 10, 25, 100 mg Cd2+.L-1) na atividade metanogênica de biomassa granular
em suspensão na fase líquida foi estudada em ensaios em batelada simples a 30°C. O
controle foi realizado nas mesmas condições sem a adição de cádmio. Como única fonte de
carbono adicional foi utilizado acetato de sódio em uma concentração de 1.280 mg O2.L-1 em
termos de DQO. Foram analisados o pH, a remoção de matéria orgânica e, a atividade
metanogênica específica (AME), além da produção de ácidos orgânicos voláteis totais, e a
concentração de cádmio livre no sistema. A concentração de equilíbrio de cádmio é
estabelecida rapidamente. O mecanismo de adsorção foi ajustado à isoterma de Freundlich
(
e
iguais a 0,572 e 0,871). A cinética foi ajustada à primeira ordem, a constante
cinética e o tempo de ocorrência da AME apresentam relação linear com a concentração de
cádmio no adsorvente, ou seja, no caso a biomassa. O ensaio com maior concentração de
cádmio apresentou um atraso temporal do início da atividade catalítica, embora todos os
ensaios tenham apresentado uma boa eficiência de degradação da matéria orgânica e do
substrato (acima de 90%).
Introdução
O cádmio é largamente empregado na fabricação de baterias e pilhas, e na
galvanoplastia (como revestimento). Outras aplicações menos comuns do cádmio na indústria,
são: como catalisador, pigmentação, tintas, foto-sensores, lubrificantes, ligas metálicas,
soldas, televisores, semicondutores e como estabilizantes de plásticos, como o PVC. Como
resultado da larga aplicação industrial deste metal, a disposição dos resíduos contendo este
contaminante deve ser levada em consideração na aplicação desses processos industriais.
A presença excessiva de íons de metais de transição em águas residuárias constitui um
problema ambiental sério, devido ao efeito deletério que estas espécies químicas podem
conferir à biota dos corpos hídricos. O efeito cumulativo desses íons nos organismos no
decurso da cadeia alimentar torna esses contaminantes tóxicos muito mais perigosos ao
homem e aos outros animais que se situam no topo dessa cadeia. Além disso, o cádmio é um
dos metais pesados com maior mobilidade em solos, ou seja, apresenta o maior risco de
contaminação de sistemas ambientais adjacentes, e pode contaminar águas subterrâneas e
pode causar efeitos tóxicos de longo termo em humanos e outros organismos (Roane et al,
1996).
Cádmio é, hoje em dia, o metal tóxico mais difundido no meio ambiente (di Toppi e
Gabbrielli, 1999), devido a sua utilização em processos industriais. Metais pesados como
cádmio não possuem função conhecida em sistemas biológicos (Diaz et al. 2006 e Sprocati et
al 2006). No ser humano, o cádmio causa alterações a nível enzimático, renal, respiratório e
digestivo, com o agravante de ter uma meia vida prolongada (Augusto, 2002).
No Brasil começam a ser definidas ferramentas para o controle do uso de metais
pesados, como o definido pela resolução CONAMA 401/08. A resolução CONAMA 357/05
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define concentrações máximas de metais pesados. Para o cádmio total esses limites são de
0,001 mg.L-1 para rios de classe 1 e 2, e de 0,01 mg.L-1 para classe 3.
Metais pesados podem ser estimulantes, inibidores ou até tóxicos para reações
bioquímicas, dependendo das suas concentrações (Gikas e Romanos, 2006). A influência de
metais pesados é amplamente estudada em diferentes processos microbiológicos. Fang e Hui
(1994) estudaram o efeito do zinco níquel, zinco, cobre, cromo e cádmio na AME de lodo
granular na degradação de amido e concluiu que o cádmio é o metal pesado que apresenta
menor toxicidade, tendo a sua AME inibida em 50% com concentrações acima de 400 mg
Cd2+.g SSV-1. Altaş (2009) estudou a influência de zinco, níquel, cromo e cádmio na
degradação de glucose e na atividade metanogênica de biomassa granular em contaminação
crônica e concluiu que em concentrações acima de 32 mg.L-1 há uma redução da atividade
metanogênica, sendo o cádmio o metal pesado com menor capacidade de inibição e que
apesar a baixa resistência da biomassa essa mostrou uma boa capacidade de recuperação.
Codina et al (1997) estudou o efeito de metais pesados na produção de metano e concluiu que
os metais zinco, cromo, cobre, cádmio, níquel e chumbo apresentam-se em ordem decrescente
de toxicidade em comunidades bacterianas anaeróbias. A alta resistência dos consórcios
microbianos anaeróbios à contaminação por cádmio pode ser atribuída à microestrutura de
camadas dos grânulos (MacLeod, et al, 1990; Fang, et al, 1993b; Fang e Kwong, 1994 apud
Fang e Hui, 1994). Vale ressaltar que a atividade da biomassa microbacteriana pode ser
medida pela adição de substratos específicos em reatores em batelada e medidas a produção
de gás (de Zeeuw 1984; Dolfing e Mulder 1985; James et al 1990).
Outros estudos envolvendo metais pesados e os processos anaeróbios foram
realizados. Hu et al (2004) concluiu o efeito inibidor do cobre, zinco, níquel e zinco à
sistemas nitrificantes é menor em reatores em batelada do que em reatores contínuos, nos
quais a biomassa está em constante contato com os contaminantes. Kelly et al (2004) estudou
a atividade de bactérias nitrificantes sobre o efeito agudo de químicos industriais tóxicos
como o cádmio, DNCB, octanol e DNP, e concluiu que o cádmio tem um efeito inibitório
significativo na oxidação da amônia, e não tão significante a oxidação de nitrito. Madoni et al
(1999) estudou o efeito inibidor do cádmio, cromo, cobre, chumbo e zinco em comunidades
nitrificantes e heterotróficas aeróbias, o autor concluiu que o cádmio apresenta maior efeito
inibidor do que o cobre e o zinco, e que as comunidades nitrificantes são menos sensíveis à
cádmio, cobre e chumbo do que as heterotróficas aeróbias. You et al (2009) estudou os efeitos
de inibição do chumbo, níquel e cádmio e combinações desses em baixas concentrações sobre
a atividade nitrificante, e concluiu que as taxas de inibição podem ser ajustadas à cinéticas de
primeira ordem e que a ordem crescente de capacidade de inibição é dada por Pb, Cd e Ni.
A ocorrência de uma carga de choque como uma contaminação aguda, pode expor um
sistema biológico como os processos anaeróbios a uma condição de resiliência. A intensidade
desse choque é determinante à possibilidade de recuperação do sistema, podendo a carga de
choque ser inferida de modo a estabelecer medidas preventivas. Neste contexto, o presente
estudo propõe a averiguação do efeito inibitório, em processo anaeróbio metanogênico, da
contaminação aguda por cádmio(II) em diferentes concentrações na cinética do consumo de
acetato e na atividade metanogênica.
Material e Métodos
Planejamento experimental
Os ensaios foram conduzidos em frascos Duran® com 1.143 mL de capacidade total
(700 mL como meio reacional) como reatores em batelada única em uma incubadora de
agitação rotatória tipo shaker sob uma temperatura de 30°C a 170 rpm. A anaerobiose foi
mantida pela substituição de todo o ar atmosférico presente no headspace dos frascos, pelo
borbulhamento de nitrogênio nos frascos.
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Em cada ensaio foi adicionado cádmio às concentrações de 0, 5, 10, 25, e
100 mg Cd2+.L-1 intitulados R1, R2, R3, R4 e R5 respectivamente. O inóculo foi obtido de
lodo granular de um reator UASB de tratamento de águas residuárias de um abatedouro de
aves (Dacar, Tietê – SP). Em todos os ensaios a concentração de biomassa ( ) foi 9,943 ±
0,036 g SVT.L-1 (5 amostras), totalizando uma quantidade de biomassa igual à 6,960 ±
0,025 g SVT em cada frasco.
Meio sintético
A Tabela 1 mostra a composição do meio sintético utilizado em todos os ensaios. Para
a determinação dos efeitos do cádmio na inibição de comunidades metanogênicas
acetoclásticas foi utilizada unicamente como fonte de carbono o acetato de sódio,
considerando uma concentração de matéria orgânica de 1.280 mg O2.L-1 em termos de DQO
(2.279 mg H3CCOONa.L-1).
Tabela 1: Composição do meio sintético
Composto
Concentração
(NH4)2SO4
95,5 mg.L-1
NH4Cl
51,8 mg.L-1
KH2PO4
95,9 mg.L-1
FeCl2.4H2O
2008,885 mg.L-1
ZnCl2
58,928 mg.L-1
MnCl2.4H2O
500,8 mg.L-1

Composto
CuCl2.2H2O
NiCl2.6H2O
CoCl3.6H2O
(NH4)6Mo7O24.4H2O
H3PO4
HCl

Concentração
31,457 mg.L-1
57,228 mg.L-1
2000,9 mg.L-1
54,114 mg.L-1
1 mL. L-1
1 mL. L-1

Análises cromatográficas e físico-químicas
As análises de concentração da matéria orgânica (em termos de DQO) e de sólidos
foram realizadas conforme procedimentos estabelecidos pelo Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (2005), COD-5220 e Solids-2540 respectivamente. A
DQO foi determinada para amostras filtradas (dissolvidas) considerando partículas coloidais
menores que 1,2 µm. O pH foi determinado utilizando medições potenciométricas (eletrodo
de vidro padrão, Digimed Inc., Brasil).
As análises de cádmio foram realizadas por espectrofotometria atômica de adsorção,
como descrito por Standard Methods. Foi utilizado o espectrofotometro Varian© AA240FS
com as vazões de operação: 6,8 mL.min-1 (aspiração), 13,5 L.min-1 (ar) e 2,0 L.min-1
(acetileno). A fonte de luz foi uma lâmpada de cádmio com cátodo oco à corrente de 4mA
(lâmpada Varian código 5610100800) operada a um comprimento de onda de 228,8 nm e
passando através de uma fenda de 0,5 mm. As quantidades de cádmio livre foram medidas.
As concentrações de cádmio livre foram obtidas por filtragem de uma amostra bruta através
de uma membrana de acetato de celulose hidrofílica de 0,22 µm.
A composição do biogás (CH4, CO2, N2 e H2) foi realizada por cromatografia gasosa
(Shimadzu® GC 2010) com uma coluna capilar Carboxen® 1010 (30 m x 0,53 mm x 0,30
µm) e um detector de condutividade termal, usando argônio como eluente e ar comprimido
sintético como make-up em 12 mL.min-1. As temperaturas do injetor e do detector eram 200 e
230°C respectivamente. O forno utilizado usou uma a temperatura programa de rampa inicial
de 40°C (2 minutos). A temperatura foi aumentada até 60oC com uma taxa de 5oC.min-1, e,
em seguida, aquecida a 95oC com uma taxa de 25oC.min-1, enquanto que esta temperatura foi
mantida até que as extremidades de execução (5 minutos). O volume injetado de biogás foi
100µL.
Os ácidos orgânicos voláteis foram determinados por cromatografia líquida por HPLC
Shimadzu® modular usando um sistema de bombeamento (LC-10AD), forno (CTO-20A),
controlador (SCL-10A) e um foto detector de matriz de díodos (PDA) ajustado para ler
comprimentos de onda que variam de 190 a 370 nm (UV) com passo de 1 nm. Um
cromatrograma mostrou leituras registradas no comprimento de onda de 205 nm. Uma coluna
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Bio-Rad Aminex® HPX-87H 3000 x 7,8 mm foi operada a uma temperatura constante de
55oC. O eluente foi composto por H2SO4 a concentração de 0,005 mol.L-1 a uma taxa de fluxo
de 0,8 mL.min-1, e o volume de amostra injetado foi de 100 uL. As amostras foram analisadas
para a determinação da concentração dos ácidos: cítrico, málico, láctico, fórmico, succínico,
acético, propiónico, butírico, isobutírico, valérico, isovalérico e capróico. A identificação dos
picos e integração foi realizada pelo software Shimadzu Class-VP® versão 5.032. As
concentrações foram expressas em termos de DQO (mg O2.L-1) e normalizadas pela
concentração de matéria orgânica dissolvida, assumindo que somente tais ácidos
compusessem toda a matéria orgânica efluente.
Isotermas de Freundlich
Com finalidade de verificar a efetiva concentração de cádmio na qual a biomassa
estava submetida
foi avaliado o efeito da adsorção do íon cádmio
livre na biomassa por um ensaio para definir os parâmetros das isotermas de adsorção
utilizando a biomassa como adsorvente. A Equação 1 mostra o modelo de adsorção da
isoterma de Freundlich, utilizada no presente trabalho. Assim, todas as concentrações de
cádmio nas quais a biomassa estava realmente submetida foram determinadas.
Equação 1
Na qual
é a quantidade de metal adsorvida ou removida pela quantidade de
adsorvente
,
é a concentração inicial de cádmio livre
,
é a concentração de equilíbrio de cádmio livre
,Xéa
quantidade de adsorvente
, K a capacidade de adsorção e N a intensidade de adsorção,
ambas constantes características do sistema.
Cinética de degradação
Para a determinação do efeito do cádmio na cinética de remoção de matéria orgânica e
ácetato de sódio, na forma de ácido acético, pela biomassa anaeróbia foi utilizado o modelo
cinético de Monod modificado para baixas concentrações de substrato (primeira ordem
residual, conforme proposto por Mockaitis et al, 2012), apresentado pela Equação 2.
Equação 2
Na qual
é a concentração de substrato
,
é a concentração inicial de
substrato
,
é a concentração residual de substrato
,
é a
constante cinética aparente
,
é o tempo
,e
é o tempo em que o processo de
degradação tem início
.
Atividade metanogênica específica (AME)
Outro parâmetro importante para avaliar é o efeito tóxico da contaminação por cádmio
é a AME (atividade metanogênica específica). Penna (1994) define o teste de AME como um
ensaio em escala de bancada de laboratório, que mede a velocidade máxima de conversão de
substratos específicos a metano por unidade de biomassa presente em um lodo anaeróbio
submetido ao teste.
O volume produzido de metano, nas CNTP, foi calculado pela relação de volumes da
equação de Clapeyron (Equação 3), pela pressão de biogás gerado em cada tempo de
amostragem. Como a determinação da variação de pressão durante o ensaio é discreta e o
frasco é despressurizado até a pressão atmosférica após a determinação, a produção de metano
específica em termos de concentração biomassa é representada pela Equação 4.
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Equação 3

Equação 4

Nas quais é o volume nas CNTP no tempo i (L); é a pressão do biogás (bar);
é o volume do headspace do frasco Duran (L);
é a temperatura de ensaio (K, mantida
constante durante o ensaio em 303 K);
é a temperatura padrão das CNTP (273 K);
é a pressão padrão das CNTP (1,013 bar);
é a produção total específica de
-1
metano no tempo i (L CH4.mg SVT );
é a concentração de biomassa utilizada no ensaio
(mg STV.L-1) e
é a concentração de metano no biogás no tempo i (mmol CH4.L-1). Vale
ressaltar que devido ao baixo crescimento da biomassa anaeróbia, sobretudo considerando um
ensaio curto, o valor de
foi considerado constante.
Após a determinação de
para toda a duração do ensaio, o ajuste à uma função
sigmoide de Boltzmann, permite estabelecer uma função tempo-dependente de produção
específica de metano (
), que torna possível a determinação do ponto de inflexão na
qual a produção de metano é máxima (
). O tempo de ensaio necessário para se
atingir a produção máxima (
) é outro parâmetro importante a ser considerado para a
avaliação dos mecanismos de inibição da atividade metanogênica. As Equações 5 e 6
mostram respectivamente, as determinações da
e
.
Equação 5
Equação 6
Resultados e Discussão
Determinação da Concentração de Cádmio na Biomassa
A determinação da concentração de cádmio adsorvido pela biomassa foi realizado
objetivando verificar a concentração de cádmio na qual a biomassa estava efetivamente
submetida. Esta determinação possibilitou o ajuste desses valores à isoterma de Freundlich
(Equação 1), que apresentou os valores dos parâmetros K = 0,571, n = 0,871 com um fator de
correlação (R²) de 0,99. A adsorção do cádmio na biomassa ocorre de forma rápida, em
menos de 0,5h para os ensaios R2, R3 e R4 e em 2,5h para R5, estabelecendo prontamente o
equilíbrio entre as concentrações de início dos ensaios. Vale ressaltar que o pH é um fator
importante na atividade dos íons Cd2+, e consequentemente figura como um fator interferente
na mobilidade do íon adsorvido. A Tabela 2 mostra os valores das concentrações de cádmio
em todos os ensaios e as relaciona com a concentração de biomassa e com o pH.
Tabela 2: Concentrações de cádmio e pH em cada ensaio realizado.
Condição
Experimental g SVT.L-1 mg Cd2+.L-1 mg Cd2+.L-1 mg Cd2+.g SVT-1
9,917
0
0
0
R1
9,905
5,17
1,04 ± 0,21 (17)
0,42
R2
9,975
10,98
2,02 ± 0,86 (18)
0,90
R3
9,988
20,42
3,52 ± 0,62 (18)
1,69
R4
9,929
107,00
15,4 ± 2,38 (14)
9,23
R5

pH
7,7 ± 0,2 (17)
7,7 ± 0,1 (17)
7,7 ± 0,1 (17)
7,7 ± 0,1 (17)
7,3 ± 0,3 (14)

*Os valores entre parênteses se referem ao número de amostras
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O pH em todos os ensaios permaneceu próximo à neutralidade, não apresentando
portanto influência negativa na atividade metanogênica. Em todos os ensaios grande parte do
cádmio presente esteve concentrado na biomassa, 80%, 82%, 83%, e 86% para os ensaios R2,
R3, R4 e R5, respectivamente.
Cinética de Consumo de Substrato
A partir da Figura 1 é possível observar que em todos os ensaios a degradação do
substrato e da matéria orgânica foram satisfatórios, não ocorrendo inibição dos processos
anaeróbios pela presença do cádmio. R5 apresentou um atraso em relação aos outros,
possivelmente pela presença do cádmio.

Figura 1: Concentração de matéria orgânica (■) e ácido acético (▲) em termos de DQO para
cada ensaio
Na Tabela 3 estão demonstrados os parâmetros do ajuste dos resultados referentes a
degradação da matéria orgânica e do ácido acético à Equação 2.
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Ácido
Acético

Matéria
Orgânica

Tabela 3: Parâmetros de ajuste cinético para a degradação da matéria orgânica e ácido acético.
Condição
R²
-1
-1
-1
Experimental
h
Mg O2.L
mg O2.L
0,064 ± 0,009
1391 ± 53
48,46 ± 63,71
0,98
R1
0,074 ± 0,006
1380 ± 53
0*
0,96
R2
0,080 ± 0,005
1374 ± 38
0*
0,98
R3
0,074
±
0,011
1361
±
56
11,89
±
69,26
0,97
R4
0,076 ± 0,013
1278 ± 103
0*
0,93
R5
0,095
±
0,006
1089
±
34
0*
0,99
R1
0,076 ± 0,009
979,9 ± 48
0*
0,95
R2
0,079 ± 0,009
1019 ± 48
0*
0,96
R3
0,078 ± 0,006
1069 ± 42
0*
0,98
R4
0,101 ± 0,020
857,8 ± 72
0*
0,94
R5
*Esses valores foram estabelecidos de modo a possibilitar a conversão do modelo cinético.

Os ácidos cítrico, málico, succínico, e isovalérico não foram encontrados em qualquer
dos ensaios. A Tabela 4 apresenta os resultados para os ácidos.
Tabela 4: Concentrações dos ácidos orgânicos voláteis presentes (mg.L-1)
Lático
Fórmico
Propiônico
Isobutírico
Butírico
Valérico
Capróico

R1
51,7 ± 2,7 (11)
28,0 ± 2,7 (15)
30,6 ± 1,6 (16)
37,3 ± 4,5 (14)
0 ± 0 (11)
30,2 ± 0,3 (10)
19,2 ± 18,6 (11)

R2
52,2 ± 1,0 (14)
28,4 ± 2,4 (16)
30,1 ± 1,8 (18)
37,6 ± 4,9 (17)
0 ± 0 (10)
16,8 ± 15,9 (9)
21,6 ± 17,3 (11)

R3
52,6 ± 3,0 (17)
28,4 ± 2,4 (17)
31,5 ± 2,5 (15)
37,1 ± 4,5 (13)
42,7 ± 6,8 (10)
11,1 ± 15,4 (11)
19,5 ± 17,3 (12)

R4
52,6 ± 2,7 (17)
28,1 ± 2,2 (15)
31,0 ± 2,6 (17)
39,0 ± 5,1 (14)
41,9 ± 6,5 (9)
30,1 ± 0,2 (10)
32,8 ± 0,1 (7)

R5
53,1 ± 1,8 (13)
39,1 ± 3,9 (14)
28,7 ± 0,7 (12)
44,5 ± 1,2 (13)
0 ± 0 (14)
39,2 ± 5,3 (8)
59,5 ± 10,8 (8)

*Os valores entre parênteses se referem ao número de amostras

Considerando que houve apenas atividades catalíticas nos reatores, o aparecimento de
ácidos de cadeia maior que o acético pode ser explicado pela hidrólise de material contido no
lodo. Apesar disso, o ácido acético é responsável por praticamente toda a DQO disponível.
A Figura 2 mostra que a produção total específica de metano apresentou uma forma
ajustável a sigmoide de Boltzmann, apresentando, portanto um ponto de máxima taxa de
produção de metano.
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Figura 2: Produção total específica de metano em função do tempo para os ensaios
A partir da Tabela 5 pode-se verificar que o tempo de ocorrência da máxima taxa de
produção de metano apresenta um atraso, assim como a degradação do substrato. A partir da
Figura 3 pode-se observar que a constante aparente de degradação do ácido acético (para os
ensaios que tiverem a presença do cádmio) e o tempo de AME são diretamente influenciados
pela concentração de cádmio adsorvido na biomassa.
Tabela 5: Tempo de ocorrência da máxima taxa de produção de metano
mg Cd2+.g SVT-1
H
mmol CH4.L.g SVT-1.h-1

R1
0
18,2
0,24

R2
0,42
18,2
0,24

R3
0,90
19,2
0,22

R4
1,69
19,2
0,22

R5
9,23
22,6
0,21
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Figura 3:

e

em função de

É possível observar também, que a
decresce conforme o aumento da
.
É notório o efeito do cádmio na atividade metanogênica, entretanto não houve inibição
completa, apresentando a biomassa uma boa resposta a presença desse tóxico.
Conclusão
O efeito do cádmio na atividade catalítica e metanogênica de lodo granular anaeróbio
crescendo em meio sintético com baixa concentração de substrato sobre temperatura constante
foi estudado em sistema em batelada.
A isoterma de Freundlich apresentou-se como uma boa alternativa para representar o
fenômeno de adsorção do cádmio na biomassa. Apesar da presença do metal pesado tóxico
cádmio a degradação da matéria orgânica e do substrato adicionado foi satisfatória em todos
os ensaios.
É notório que no ensaio R5 de maior concentração de cádmio adsorvido (9,23 mg
2+
Cd .g SVT-1) a atividade metanogênica apresentou uma inibição no início do ensaio,
apresentando um atraso temporal na degradação da matéria orgânica e do substrato, e na
ocorrência da AMEmax. A produção de metano no ensaio R5 também foi menor, isso pode ser
explicado pelo metabolismo direcionado a algum sistema de defesa dos consórcios de microorganismos.
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Resumo. O processamento anaeróbio da vinhaça pode gerar grande quantidade de metano.
Entretanto a presença de substâncias recalcitrantes causa inibição da anaerobiose.
Pesquisas indicam que a introdução de vinhaça pré-ozonizada em reatores anaeróbios
resultou em ganhos de aproximadamente 15% no rendimento de metano (mLCH4.gDQO
remvida-1). Esta pesquisa pretendeu avaliar os efeitos da ozonização na biodegradabilidade
de uma vinhaça proveniente de uma destilaria nacional, assim como realizar uma avaliação
econômica da ozonização em escala real. Procedeu-se a operação de um reator em escala de
bancada para ozonização de vinhaça em batelada (0, 2, 4, 6 e 8 horas) em três valores de pH
(4.8, 7 e 9) aplicando-se as doses de 0, 2, 4, 6 e 8 gO3.L-1. Os parâmetros avaliados foram:
DQO, DBO5, COT, cor, fenóis e Abs254nm. Observou-se que a aplicação de 2 gO3.L-1 elevou a
biodegradabilidade da vinhaça em 22% em pH inicial 4,8; e que seria necessário a dose de 6
gO3.L-1 para aumentar em 25% a bidegradabilidade da vinhaça em pH inicial 7. A avaliação
econômica mostrou que a quantidade de energia elétrica consumida por um gerador (kWh)
de ozônio seria 6 vezes maior do que aquela possivelmente produzida pela combustão do
metano adicionalmente gerado.
Introdução
A produção industrial de etanol gera grande quantidade de vinhaça (12 a14 litros para
cada litro de álcool), subproduto líquido de alto conteúdo orgânico, gerado na fase de
destilação do álcool. Em virtude do alto conteúdo orgânico (DBO5) e à presença de nutrientes,
a vinhaça é normalmente aplicada nos próprios canaviais, prática conhecida como
fertirrigação. De acordo com Freire e Cortez (2000), além da economia de fertilizantes
comerciais, a fertirrigação traz benefícios como o melhoramento da produtividade agrícola.
No entanto devido à alta carga orgânica, o processamento de vinhaça em reatores anaeróbios é
uma alternativa também interessante. Este processo pode gerar grande quantidade de metano,
o qual, sendo queimado, pode produzir energia elétrica, que pode ser vendida às
concessionárias, servindo como mais uma fonte de renda para as destilarias. Ainda assim,
permite-se que a fertirrigação continue sendo praticada, pois o processo anaeróbio não remove
nutrientes nem potássio, compostos mais importantes para a fertirrigação. Entretanto,
pesquisas indicam que a presença de certas substâncias recalcitrantes na vinhaça como
compostos fenólicos, metais pesados, melanoidinas, glicerol, e outros poluentes orgânicos
dificulta severamente estes processos (Pearson et al., 1980; Borja et al., 1993; Álvarez et al.,
2005; Chen et al., 2008).
Sabe-se que o efeito recalcitrante de algumas substâncias pode ser atenuado pela
aplicação de um pré-tratamento químico a base de ozônio (O3). Na literatura, encontram-se
diversos trabalhos demonstrando que a aplicação de ozônio em vinhaça (proveniente de várias
matérias-primas) resultou no aumento da biodegradabilidade (DBO5/DQO) Santos et al.,
2003; Santos et al., 2005; Siles et al., 2011). A pré-ozonização de vinhaça pode ser melhorias
aos processos anaeróbios. Pesquisas indicam que a introdução de vinhaça pré-ozonizada em
reatores anaeróbios resultou em ganhos de aproximadamente 15% no rendimento de metano.
Benitez et al. (1999) obtiveram aumento de 15% no rendimento de metano no reator
anaeróbio que tratou vinhaça previamente ozonizada em comparação com a vinhaça que não
sofreu ozonização. De forma semelhante, Siles et al. (2011) obtiveram aumento de 25% na
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relação DBO5/DQO e, ao aplicarem a vinhaça no reator anaeróbio, obtiveram aumento de
13,6 % no rendimento de metano. É importante ressaltar estes resultados estão dentro do erro
e da incerteza experimental para o teste de DBO5, que, de acordo com Apha (2005) é de,
aproximadamente, 15%. Além disso, poucos estudos abordaram a questão da viabilidade
econômica deste pré-tratamento em vinhaça bruta, esta avaliação faz-se necessária.
Esta pesquisa pretendeu avaliar aplicação de ozônio na conversão de matéria nãobiodegradável em matéria biodegradável em uma vinhaça bruta advinda de uma destilaria de
álcool nacional. Apesar de outros trabalhos semelhantes já terem sido realizados no exterior, a
vinhaça pode apresentar características diferentes em virtude de diferenças no processo de
produção, na matéria-prima empregada (mandioca, milho, beterraba, uva, vinho, cana-deaçúcar etc.) no tipo de clima e de solo na qual é plantada (Wilkie et al., 2000). Sendo assim,
há a necessidade de se avaliar a aplicação de ozônio em uma vinhaça oriunda de uma
destilaria de álcool brasileira. Esta proposta incluiu a operação de um reator em escala de
bancada para ozonização de vinhaça em batelada visando a avaliação do efeito da variação do
pH e da aplicação de diferentes doses de ozônio sobre os parâmetros DQO, DBO5, COT, cor,
fenóis e Abs254 nm. A hipótese a ser testada é que a aplicação de ozônio resultará no aumento
da biodegradabilidade da vinhaça.
Material e Métodos
Obtenção de vinhaça
Foram coletadas amostras de vinhaça in natura gerada pela Usina São Martinho,
localizada na cidade de Pradópolis, no interior do Estado de São Paulo. Além de vinhaça
bruta, que apresentou pH de 4,78 (natural), algumas amostras tiveram seus valores de pH
ajustados para os valores 7 (neutro) e 9 (básico), gerando assim, três amostras distintas para o
estudo de oxidação pelo ozônio. Esta foi obtida pela adição de alguns mililitros de solução
hidróxido de sódio (NaOH) 200g.L-1 para pH 7 e 9. Além disso, nestas duas últimas
condições foi adicionada uma solução tampão de hidróxido de sódio e ácido bórico
(NaOH/H3BO3) que tinha o objetivo de manter o pH da vinhaça constante frente à
ozonização. A solução tampão foi confeccionada de acordo com Santos et al. (2003) sendo
composta de 43,9 mL de NaOH a 0,1 mol.L-1 + 50 mL de H3BO3 a 3,33.10-2 mol.L-1 e
completados com 1 L de água destilada. A quantidade de vinhaça coletada em cada lote era
armazenada em galões de 20 litros e ficava em câmara fria a 4°C até a sua utilização.
Sistema de oxidação avançada
Foi construído um sistema de oxidação em batelada, composto por um gerador de
ozônio (ozonizador), um reator de mistura e uma tubulação com acessórios para saída e
medição do ozônio não consumido no meio líquido (“off-gas”). A Figura 1 apresenta um
esquema de todo o sistema, mostrando o reator de ozonização, assim como todos os outros
constituintes adicionais.
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Figura 1 - Esquema do sistema usado nos ensaios de ozonização.

Coluna de ozonização utilizada nos experimentos
O reator utilizado para a aplicação do ozônio em vinhaça foi construído em PVC
(policloreto de vinila) com as seguintes dimensões: 85 cm de altura total e 45 cm de altura
útil, diâmetro interno de 4 cm e diâmetro externo de 5 cm, perfazendo um volume útil de 1 L.
Para garantir a vedação, cada uma das extremidades do reator foi fechada com uma tampa
com rosca e uma união também de PVC, com anel de borracha internamente a cada união. Na
extremidade de cada tampa, foram feitos orifícios e adicionadas mangueiras para a entrada do
efluente (pela parte de baixo) e saída do gás de arraste (parte de cima). A alimentação e
descarga do reator eram realizadas com a abertura do reator, antes e após cada batelada,
respectivamente. O ozônio produzido pelo gerador era encaminhado por meio de uma
mangueira de silicone até um espigão colocado no orifício feito na tampa pela parte de baixo
do reator. Nessa região, na parte interna do reator, foi acoplada uma pedra porosa para
dispersão do ozônio no meio líquido.
Gerador de ozônio utilizado nos experimentos
O ozônio foi produzido por um conjunto gerador da marca Eaglesat PXZ3507. Este
consistia em um gerador de oxigênio que separa o oxigênio do ar pelo processo de adsorção
conhecido por PSA (Pressure Swing Adsorption) e um ozonizador que utiliza o método de
descarga por efeito corona para a produção de ozônio. O gerador apresenta uma chave
seletora rotativa que permite a variação da produção contínua de ozônio de 0 a 100%,
alcançando uma produção máxima de 7 gO3.h-1 de ozônio na chave de 100%. Durante os
experimentos realizados nesta pesquisa, a chave seletora permaneceu sempre em 100%.
Planejamento experimental
Os experimentos foram realizados com vinhaça bruta. As variáveis investigadas foram
pH e tempo de reação, sendo esta última que determinava a dosagem de ozônio (O3) aplicada,
dependendo da produção calculada do gerador de ozônio. Neste trabalho, os tempos de
reação entre o ozônio e a vinhaça foram estabelecidos em 0, 2, 4, 6 e 8 horas, no qual se
aplicavam doses respectivas de 0, 2, 4, 6 e 8 gO3.L-1 de vinhaça. Os parâmetros analisados
antes e após a aplicação de cada uma das doses pre-estabelecidas, estão reunidos na Tabela 3.
A verificação da ocorrência do aumento de biodegradabilidade foi feita pela avaliação
da relação DBO5/DQO e DOQ/COT. A absorbância no comprimento de onda 254 nanômetros
(Abs254) é um parâmetro indicado para mensuração do conteúdo de compostos orgânicos
aromáticos presentes em vinhaça (Sangave et al., 2007).
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Aplicação de ozônio
Foram utilizados 600 mL de vinhaça para os ensaios de ozonização. Ao final de cada
batelada, todo o volume de amostra era retirado para análise, sendo o reator desmontado e
limpo. Todos os experimentos no reator de ozonização foram realizados em condições de
temperatura ambiente, em local aberto e ventilado.
A calibração do gerador de ozônio foi realizada com a utilização do método de
titulação iodométrica, descrito em Apha (2005). O procedimento consistiu em preencher o
reator de ozonização com 600 mL de solução de iodeto de potássio (KI) a 2% e selecionar a
produção de ozônio na chave de 100% por um período de 4 minutos. Em seguida uma
alíquota de 100 mL era coletada, e a esta eram adicionados 1 mL de ácido sulfúrico 2N. A
massa de ozônio que reage com o iodeto foi determinada por titulometria, com solução
padronizada de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0,1 N (mol.L-1) a partir da equação 1:

Onde: Tio= solução de tiossulfato de sódio 0,1N (Na2S2O3), P = produção de ozônio (g O3.h1
); Ntio = normalidade de Na2S2O3 (N); Vtio = volume de Na2S2O3 gasto na titulação da
amostra, da coluna ou do frasco lavador (mL); Vb = volume de Na2S2O3 gasto na titulação do
branco (mL); VKI = volume de KI adicionado à coluna de ozonização ou ao frasco lavador de
gás (L); Vam = volume da amostra titulada (mL); t = tempo de ozonização (min); 1440 =
fator de conversão de unidades
A partir da equação 1, determinou-se que a produção horária de ozônio foi de
aproximadamente 0,65 gO3.h-1. A equação 2 expressa a relação entre a produção e a dosagem:

Onde: D = Dose de ozônio (gO3.L-1); P = Produção de ozônio (gO3.h-1); t = Tempo de
contato (minutos); V = Volume de efluente ozonizado; 6 = Fator de conversão de unidades
A partir da equação 2, a dose de ozônio foi calculada em aproximadamente 1 gO3.L-1.
Os tempos decorridos para cada experimento assim como as respectivas doses aplicadas são
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Produção e doses de ozônio aplicadas nos experimentos com os respectivos tempos
de contato.
Volume de Vinhaça ozonizado

600mL

600mL

600mL

600mL

600mL

Tempo de Contato (h)

0

2

4

6

8

-1

Dose de ozônio aplicada (g O3.L )

0

2

4

6

8

Massa de Ozônio aplicada (g O3)

0

1,3

2,6

3,9

5,2

Análises Realizadas
As análises foram realizadas nas dependências do Laboratório de Biotoxicologia em
Águas Continentais e Efluentes (BIOTACE) e do Laboratório de Saneamento, ambos do
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Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC),
São Carlos, SP.
Tabela 2: Parâmetros analisados para a aplicação das doses de ozônio.
Parâmetro
pH
DQOtotal (mg.L-1)
DBO5 (mg.L-1)
COT (mg.L-1)
Cor (PT-Co)
Abs254nm

Método
Potenciométrico
Espectrofotométrico
Winkcler
Combustão
Espectrofotométrico
Espectrofotométrico

Avaliação econômica preliminar
A avaliação econômica preliminar foi realizada baseando-se em dados de vazão de
vinhaça da Coopcana (Cooperativa Agrícola Regional de Produtores de Cana); eficiência de
um reator anaeróbio e cálculo da energia elétrica possivelmente obtida da combustão do
metano adicionalmente gerado pela ozonizacão de acordo com Van Haandel (2005).
Resultados e Discussão
Caracterização da vinhaça
Na Tabela 3 são apresentadas as características físicas e químicas iniciais da vinhaça
na qual o ozônio foi aplicado. Todos os parâmetros foram determinados de acordo com Apha
(2005).
Tabela 3: Características físicas e químicas iniciais da vinhaça utilizada nos experimentos.
Parâmetro
Vinhaça
Ph
4,8
7
9
DQO (mg.L-1)
36.680
36.680
36.680
DBO5 (mg.L-1)
15.510
15.510
15.510
-1
COT (mg.L )
22.770
22.000
22.06
Cor Aparente (PT-Co)
25.500
21.800
28.400
Cor Verdadeira (PT-Co)
12.200
11.200
12.700
Abs254nm
1,147
1,200
1,123
Biodegradabilidade (DBO5/DQO)
Muitos autores têm avaliado o efeito da ozonização na biodegradabilidade da vinhaça
pela variação da relação DBO5/DQO (Beltrán et al., 1997; Santos et al., 2003; Siles et al.,
2011). Como pode ser observado na Figura 2, a biodegradabilidade, quando avaliada pela
relação DBO5/DQO, apresentou oscilação nas três condições de pH estudadas.
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Figura 2: Variação da relação DBO5/DQO em função da dose de ozônio consumida nas
condições de pH 4,8; 7 e 9.
A Tabela 4 apresenta os valores da biodegradabilidade em cada condição de pH
inicial, assim como as porcentagens de variação desta em mediante a aplicação das sucessivas
doses de ozônio.
Tabela 4: Porcentagens de variação da biodegradabilidade da vinhaça oxidada em todas as
condições iniciais de pH.
Dose gO3.L-1
DBO5/DQO
pH 4,8
pH 7

Variação (%)
DBO5/DQO
Variação (%)
DBO5/DQO

pH 9
Variação (%)

0

2

4

6

8

0,422

0,514

0,474

0,397

0,402

0

+22%

+12%

-6%

-5%

0,422

0,463

0,498

0,528

0,478

0

+10%

+18%

+25%

+13%

0,422

0,415

0,441

0,459

0,377

0

-2%

+5%

+9%

-10%

Observa-se que após a aplicação da primeira dose de ozônio (2 gO3.L-1) ocorreu
aumento da relação DBO5/DQO de 22% e 10% na ozonização em pH incial 4,8 e 7,
respectivamente. Estes resultados estão de acordo com aqueles obtidos por Siles et al. (2011),
os quais, ozonizando vinhaça nesse mesmo pH inicial, registraram aumento de 25% na
biodegradabilidade da vinhaça, porém com a aplicação de aproximadamente 4 gO3.L-1. Isto
pode ser explicado pelas diferenças nas características iniciais da própria vinhaça de acordo
com Wilkie et al. (2000). Já em pH inicial 9, essa mesma dose provocou a queda de 2% na
relação. Para a ozonização em pH 7 e 9, à medida que o tempo de ozonização prossegue, a
relação DBO5/DQO foi aumentando para 18% e 25% (pH 7) e 5% e 9% (pH 9), até a dose de
6 gO3.-l. O aumento no valor da DBO5 enquanto a DQO não apresente queda tão acentuada
seria o resultado da oxidação parcial de compostos orgânicos originalmente recalcitrantes
presentes na vinhaça. Isto seria interessante na aplicação de um tratamento anaeróbio
posterior para a vinhaça, pois, com a DBO5 maior, poder-se-ia gerar mais metano.
Deve-se levar em consideração as limitações no teste de DBO5 visto que Apha (2005)
informa o erro experimental deste método em torno de 15% para amostras de concentração
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conhecida de glicose e ácido glutâmico de 200 mg.L-1. Se for considerado que a vinhaça
apresenta várias substâncias de recalcitrância não conhecida, assim como o fato de a diluição
poder afetar a leitura das amostras (diluição aplicada: 1:50); observa-se a necessidade de
cuidado ao analisar apenas esta variável para concluir a respeito da biodegradabilidade deste
efluente. Para terem maior segurança ao avaliarem a biodegradabilidade de efluentes que
apresentem substâncias recalcitrantes, alguns pesquisadores sugerem outras análises em
paralelo ao teste de DBO5. Entre estas análises estariam DQO, COT e ácidos voláteis
(Contrera, 2007), e a análise da relação DQO/COT. Sendo assim, os resultados apresentados
por Benitez et al. (1999), Santos et al. (2003), Siles et al. (2011) e outros poderiam estar
dentro do erro experimental de 15% aceito para o teste. Portanto muito embora a ozonização
possa causar um significante aumento de biodegradabilidade da vinhaça, como visto também
nesta pesquisa, esta constatação deve ser interpretada com cuidado. Na prática, a aplicação de
O3 como pré-tratamento de vinhaça bruta pode não ser economicamente viável devido a
vários aspectos, principalmente o da energia elétrica necessária para gerar o ozônio em escala
industrial. Assim, existe a necessidade de se realizar uma avaliação econômica do processo de
ozonização em questão.
Relação DQO/COT
Alguns trabalhos têm sugerido a avaliação da biodegradabilidade de efluentes de
natureza recalcitrante por meio da relação DQO/COT. Argumenta-se que, se ao longo da
ozonização, o COT se mantiver inalterado, ou mesmo que ocorra uma pequena redução nos
seus valores, enquanto ao mesmo tempo houver maior declínio da DQO, isto seria atribuído à
oxidação parcial de componentes orgânicos presentes na solução, porém não à sua completa
mineralização (Saroj et al., 2006; Santos et al., 2005). Uma queda da razão DQO/COT com o
aumento da dose de ozônio consumida sugere que aqueles compostos orgânicos
remanescentes na solução estejam, em média, em um estado de oxidação maior do que antes
da ozonização. A Figura 3 apresenta a variação da relação DQO/COT em função da dose de
ozônio consumida nas três condições de pH estudadas.

Variação da relação DQO/COT

DQO / COT

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0

2

4
Dose de ozônio (gO3 /L)
pH 4,8

pH 7

6

8

pH 9

Figura 3: Variação da relação DQO/COT em função da dose de ozônio consumida (g O3.L-1)
nas condições de pH natural (4,8), neutro (7) e básico (9).
A Tabela 5 apresenta os valores da relação DQO/COT em cada condição de pH
inicial, assim como as porcentagens de variação desta mediante a aplicação das sucessivas
doses de ozônio.
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Tabela 5: Porcentagens de variação da biodegradabilidade da vinhaça oxidada em todas as
condições iniciais de pH.
Dose gO3.L-1
DQO/COT
pH 4,8
pH 7

Variação (%)
DQO/COT
Variação (%)
DQO/COT

pH 9
Variação (%)

0

2

4

6

8

1,611

1,518

1,590

1,550

1,484

0

-6%

-2%

-4%

-8%

1,827

1,53

1,53

1,52

1,48

0

-16%

-16%

-17%%

-19%

1,591

1,615

1,516

1,545

1,55

0

+1%

-5%

-3%

-3%

De acordo Saroj et al., 2006 o aumento do estado de oxidação do carbono orgânico
pode ser explicado pela diminuição da quantidade de estruturas aromáticas presentes na
amostra, e formação de estruturas alifáticas, com grupos funcionais – COOH, _OH, e _CHO
devido à ozonização de compostos orgânicos. Os mesmo autores argumentam também que
enquanto o processo de ozonização ocorrer, é esperado que a DQO reduza, porém é normal
que a relação DQO/COT vá diminuindo – isso quer dizer que a mineralização é acompanhada
da oxidação parcial. Como o COT também foi reduzido, apesar da menor redução em relação
à DQO, sugere-se que a ozonização promoveu tanto a oxidação parcial quanto a oxidação
completa de componentes da vinhaça, sendo a última em menor grau, o que foi positivo para
o objetivo de aumentar a biodegradabilidade deste efluente.
Avaliação econômica preliminar
Em virtude da lacuna na revisão bibliográfica, foi realizada uma avaliação econômica,
em termos de energia elétrica, da implementação do processo de ozonização em vinhaça bruta
produzida por uma destilaria de álcool nacional. De acordo com dados da Coopcana
(2004/2005) uma usina brasileira produz diariamente cerca de 800 m3 de álcool. Levando-se
em consideração a produção 12 litros de vinhaça para cada litro de etanol destilado, a vazão
(Q) de vinhaça a ser ozonizada diariamente seria 9600 m3.dia-1.
Foi adotada a necessidade da aplicação de uma dose de 2 kgO3.m-3, ou seja, a dosagem
aproximada que resultou em aumento da produção de metano no processo anaeróbio (13,6%),
observado por Siles et al. (2011). Desta forma, calcula-se:
Produção diária de O3 necessária (PdO3) = 2 kgO3.m-3 x 9.600 m3.dia-1 = 19.200
-1
kg.dia
PdO3 = 19,2 ton O3.dia-1
O consumo de energia para a geração de ozônio ao longo de um dia de operação, foi
calculado em termos de quilowatt-hora (kWh), levado-se em consideração o consumo de 14,5
kWh (*) para a geração de 1 kg de O3 a partir do ar. Portanto, para produzir 19,2 ton de
O3.dia-1 seriam gastos 278.400 kWh de energia elétrica. O potencial de geração de energia
elétrica utilizando metano foi calculado considerando seu poder calorífico, igual a 50,4
megajoule (MJ) por kg CH4 (Van Haandel, 2005). Considerando que a ozonizaçao promova
um aumento de 13,6% na produção de metano, seria obtido um adicional de:
67.200 kg CH4 x (13,6 %) = 9.139 kg CH4.dia-1 com a vinhaça ozonizada. A energia
elétrica que pode ser produzida pela combustão do metano é obtida da relação:

em que:
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Eel = energia elétrica que pode ser gerada (MJ/dia)
= eficiência global de conversão da energia química contida no metano em
energia elétrica = 0,35
PrCH4 = produção de metano em um dia (kgCH4.dia-1)
Pcal = poder calorífico (MJ/kg) igual a 50,4 MJ/kg para o metano.
Assim, a produção adicional de energia elétrica é:

Convertendo então as unidades MJ para kWh, o potencial de geração de energia
elétrica em um dia de operação é calculado da seguinte maneira:
Se 3.600 kJ equivalem a 1 kWh
161.212MJ equivalem a 44.780 kWh
Portanto, com a produção de metano adicional (13,6%) advinda da ozonização,
haveria a possibilidade de geração de 44.780 kWh em um dia de operação.
A partir destes valores, fica claro que a pré-ozonização de vinhaça bruta, com intuito
de se gerar energia elétrica com o metano excedente, é totalmente inviável do ponto de vista
econômico. Uma destilaria precisaria de mais de seis vezes a quantidade de energia elétrica
para produção de ozônio do que àquela possivelmente recuperada com a queima do metano
excedente gerado pela aplicação do ozônio.
Conclusões
A análise dos resultados adquiridos nesta pesquisa, assim como a avaliação econômica
realizada a partir de dados obtidos nesta e em outras pesquisas, permite enumerar algumas
conclusões. Primeiramente em relação aos resultados obtidos com os experimentos de
laboratório pode-se concluir que:









A aplicação de ozônio em vinhaça com pH inicial natural é a mais indicada para
aumento de biodegradabildiade com menor consumo de ozônio;
A dose de 2 gO3.L-1 é a mais indicada para o aumento da biodegradabilidade da
vinhaça ozonizada em pH inicial 4,8;
Apesar do aumento na biodegradabilidade observado na condição de pH 7 e 9, deve
ser levado em consideração a incerteza experimental intrínseca do teste de
DBO5, principalmente quando este é aplicado em amostras bastante diluídas;
A ozonização da vinhaça nas doses propostas para esta pesquisa (2 a 8 gO3.L-1)
promoveu mais oxidação parcial do que mineralização dos compostos
orgânicos presentes na vinhaça, evidenciada pela queda da relação DQO/COT
em todas as condições de pH inicial, principalmente na ozonização em pH
inicial 7 (queda de 19%) com a dose final de 8 gO3.L-1;
A grande redução da Abs254 não resultou em aumento da biodegradabilidade
Há grande problema com relação à formação de espuma no reator de ozonização,
sendo necessário a colocação de um chuveiro para evitar a grande formação de
espuma;
Com a custo de 14,5 kWh/ kgO3 seria necessário a aplicação de uma dose menor do
que 0,32 gO3.L-1 para adquirir lucro com a combustão do metano
adicionalmente gerado;
Com relação à avaliação econômica preliminar, conclui-se:
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A aplicabilidade prática do que vem sendo demonstrado pelas pesquisas com préozonização de vinhaça, com o intuito específico de aumentar o rendimento de metano em um
processo anaeróbio posterior, ainda não se reflete na viabilidade econômica, pois o consumo
diário de energia elétrica (278.400 kWh) necessário para a geração de 19,2 Ton O3 não seriam
recuperados pela energia que poderia ser gerada com a queima do metano produzido
adicionalmente (44.780 kWh).
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Resumo. O objetivo principal desta pesquisa foi comparar o desempenho de dois reatores
anaeróbios híbridos de biomassa imobilizada (RAHBI) no processamento da vinhaça de
cana-de-açúcar. Um (reator 1) recebendo vinhaça sem tratamento prévio e outro (reator 2)
processando vinhaça previamente submetida à coagulação, à base de um biopolímero
experimental a base de cálcio. Durante a Fase I, o reator 1 apresentou eficiência de remoção
média de 82,9±4,4 % , e o reator 2 72,2±18,1 %. Durante a Fase II, o reator 1 apresentou
eficiência de remoção média de 77,5±9,4 % , e o reator 2 79,2±9,7 %. Ao final de cada fase,
o reator 2 apresentou queda na eficiência de remoção de DQO, indicando uma falha no
processamento. A produção de CH4 do reator 1 foi de 0,0507±0,0232 l CH4.h-1 e
0,0838±0,0326 l CH4.h-1 nas fases I e II, respectivamente. Para o reator 2, esta produção foi
de 0,0307 ± 0,0137 l CH4.h-1 e 0,0800 ± 0,0297 l CH4.h-1, para as fases I e II,
respectivamente. A produção de metano no reator 2 também apresentou queda de produção
ao final de cada fase, reforçando o indicativo de colapso do conjunto
coagulação/processamento. O uso de biopolímero à base de cálcio não apresentou nenhuma
vantagem ao processamento anaeróbio da vinhaça.
Introdução
Segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA), a produção de álcool para
a safra de 2011/2012 foi de 20,38 bilhões de litros. A vinhaça, subproduto do processo de
fermentação do caldo da cana-de-açúcar para a fabricação de álcool, é produzida na proporção
de 14:1 em relação ao álcool, ou seja, para cada litro de álcool, aproximadamente 14 litros de
vinhaça são produzidos. Isto equivale a 285,32 bilhões de litros desta água residuária no
Brasil em apenas uma safra (UNICA, 2012; VIANA, 2006).
A vinhaça é uma água residuária muito concentrada, podendo atingir concentrações
acima de 100g.l-1 de DQO (matéria orgânica), valor que é 200 vezes acima do normalmente
encontrado em esgotos domésticos, e sendo produzida à temperatura em torno de 80 e 90° C.
Para evitar maiores danos ambientais é despejada, após resfriamento, in natura no solo como
fertilizante, sem qualquer tratamento (VIANA, 2006).
Estudos sobre o processo de coagulação e floculação da vinhaça ainda são incipientes
no mundo. Em um trabalho publicado por GONÇALVES e SILVA (2000), foram estudados
os efeitos dos coagulantes óxido de cálcio e sulfato ferroso na vinhaça. Como resultado deste
trabalho, verificou-se que há maior remoção de DQO quando o pH desta água residuárias é
próximo a 12,4.
A presença de metais em coagulantes utilizados para o tratamento de água e águas
residuárias pode ocasionar danos indesejáveis ao organismo humano, principalmente o
sistema nervoso. Este fato cientificamente comprovado é alvo de frequentes pesquisas
médicas no mundo inteiro, exigindo controle rígido sobre a presença dos metais tanto na água
potável quanto nos mananciais.
Uma alternativa para os tratamentos que necessitam da utilização de coagulantes
metálicos são os de origem natural. Estes tipos de coagulantes apresentam vantagens em
relação aos químicos por serem biodegradáveis e não tóxicos. Outra característica destes
coagulantes é a menor geração de lodo e menores teores de metais
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Outra forma de redução do conteúdo orgânico da vinhaça é o tratamento biológico
que, em geral, possui baixos custos de implantação e operação, sendo uma forma alternativa e
eficaz para o tratamento. O sistema deve ser robusto, tendo capacidade de assimilar grandes
variações de vazão e carga. O processo de tratamento anaeróbio é interessante no ponto de
vista econômico, pois requer menor consumo energético frente ao tratamento aeróbio.
Dentre os reatores anaeróbios, o UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), reator
anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo se enquadra nessa necessidade. O UASB é um
reator de alta taxa de grande potencial de carga, sendo possível aplicação de até 30 kg.m-3 dia
de DQO. Sua característica principal é a presença de um separador interno trifásico, que
permite a separação das fases líquida/sólida/gasosa da água residuária, otimizando seu
tratamento.
Entretanto, o tratamento anaeróbio de águas residuárias apresenta alguns problemas,
principalmente no que tange aos distúrbios causados no ciclo natural do enxofre, presente em
altas concentrações na vinhaça. Este comportamento leva a desequilíbrios locais, tanto nesse
ciclo, como também nos ciclos de matéria orgânica, nitrogênio e metais. (LENS et al., 2002).
Muitos são os efeitos adversos da poluição por compostos de enxofre. Isso inclui
poluição de compartimentos ambientais como a água (e.g., acidificação, lixiviação de metais
tóxicos, produção potencial de sulfetos tóxicos e corrosivos), ar (emissão de SO2, H2S e
compostos de enxofre voláteis odorantes) e sedimentos (liberação de metais pesados em
sedimentos dragados expostos ao oxigênio) (SUBTIL, 2007).
O processamento da vinhaça na sequência coagulação/floculação, visando à separação
líquido-sólido, complementado pela digestão anaeróbia das fases líquida e sólida, em
princípio, possibilita um tratamento mais eficiente e simplificado, tanto para a remoção de
carga orgânica quanto para a produção de metano. As vantagens técnicas concebidas teriam
como base a diminuição da carga aplicada ao tratamento da fase líquida, permitindo um
menor tempo de detenção e o fornecimento de um lodo concentrado, que apesar de exigir um
tempo de detenção elevado, possui um volume pequeno. Em conjunto a isso, o efluente final
apresentaria uma qualidade para fins de fertirrigação melhorada. Esta hipótese foi testada
neste estudo, aplicando-se um biopolímero à base de cálcio para a coagulação/floculação.
Nesta etapa da pesquisa foram avaliados os efeitos do uso do biopolímero no rendimento do
reator anaeróbio no processamento da vinhaça.
Material e Métodos
A instalação e operação do sistema de tratamento anaeróbio foram feitas no
Laboratório de Biotoxicologia em Águas Continentais e Efluentes (BIOTACE) da
Universidade de São Paulo (Campus I) em São Carlos (EESC/USP).
Os ensaios de coagulação, floculação e sedimentação foram realizados em Jar Test
modelo JT-102/6. Inicialmente adicionou-se 2,0 l de vinhaça em cada uma das seis cubas que
compõem o equipamento. Em seguida, agitou-se a vinhaça a uma rotação de 200 rpm e
aplicou-se o biopolímero, deixando em mistura rápida por um minuto. Adotou-se, para este
estudo, a dosagem de 14 g.l-1 do biopolímero experimental e, após uma hora de sedimentação,
foi coletado o sobrenadante. Devido a característica alcalina do biopolímero, o pH do
sobrenadante após a coagulação manteve-se em torno de 12, portanto, antes de aplicar este
efluente ao reator 2 corrigiu-se o pH para a faixa da neutralidade com ácido clorídrico.
Os reatores, do tipo anaeróbio híbrido de biomassa imobilizada (RAHBI), de bancada
utilizados nesta pesquisa foram confeccionados em acrílico com formato cilíndrico, separado
em dois compartimentos: o corpo e a parte superior. Para o primeiro reator, nominado reator 1
(R1), aplicou-se vinhaça sem tratamento prévio, e ao segundo reator, nominado reator 2 (R2),
aplicou-se o sobrenadante do tratamento físico-químico.
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Os materiais usados como meio suporte para a biomassa foram discos plásticos de
baixa densidade utilizados em reatores do tipo MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), com
área específica de 650 m2.m-3.
Foram utilizados dois tipos de bombas que carregavam os reatores de vinhaça.
Durante a adaptação do inóculo utilizou-se uma bomba peristáltica da marca Gilson modelo
Miniplus 3 com cabeçote duplo. Nesta fase não houve recirculação de parte do efluente, pois a
carga de entrada nos reatores era baixa. Após adaptação foram utilizadas quatro bombas
dosadoras da marca Grundfos do tipo SMART digital Dosing Pumps, sendo três modelos
DDC (6 ml.h-1 – 6 l.h-1) e um DDA (30 ml.h-1 – 30 l.h-1). Destas bombas, duas foram
designadas para a alimentação de vinhaça e duas para a recirculação na proporção de 3:1.
A água residuária utilizada foi a vinhaça in natura, coletada na Usina São Martinho,
em Pradópolis/SP. As coletas foram realizadas em julho, setembro e novembro de 2011,
período da safra de 2011/2012, e a vinhaça foi armazenada, durante todo o período de
operação, a 4°C para evitar alterações em sua característica inicial.
Os reatores foram inoculados com lodo anaeróbio granular proveniente de reator
UASB usado no tratamento de água residuária de abatedouro de aves, a Dacar Avícola S/A,
situada no município de Tietê, no estado de São Paulo.
O lodo granular foi adaptado para o tratamento de vinhaça durante a partida do reator.
Foram utilizados 500 ml de lodo para a inoculação (1/3 do volume do reator) contendo 47
gSSV.l-1. Antes de aplicar o lodo no reator, 250 ml da biomassa foram macerados em um
cadinho e misturados com a parte não macerada, com o intuito de prover um maior contato
com o material suporte, facilitando a formação de biofilme. Aplicou-se a mistura
grânulo/macerado no reator contendo aproximadamente 500 ml do suporte.
Foram realizadas análises físico-químicas das amostras afluente e efluente aos reatores
de acordo com os procedimentos proscritos no Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater (APHA, 2005). A produção de biogás foi medida empregando-se o
método de deslocamento de líquido utilizando frascos de Mariotte, e em cada reator foi
acoplado um frasco. Como o objetivo era o de realizar a medição do gás metano (CH4), nos
frascos lavou-se o biogás com uma solução de soda NaOH a 15% (m/v), cujo objetivo foi
absorver o CO2 presente no biogás.
Com o intuito de observar as características dos lodos granulares do inóculo e nos
reatores 1 e 2, tratando vinhaça e vinhaça pré-tratada, respectivamente, foram realizadas
análises de: resistência mecânica dos grânulos; microscopia eletrônica de varredura (MEV) e
espectrometria de energia dispersiva de raios-X (EDS) e biologia molecular.
Resultados e Discussão
O uso do biopolímero experimental como coagulante da vinhaça resultou nos dados
demonstrados na Tabela 1.
Tabela 1 – Análises físico-químicas da vinhaça bruta e coagulada.
Vinhaça Bruta
Vinhaça Coagulada
Parâmetro
Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3
pH
4,6
4,6
4,6
12,4
12,3
12,7
Turbidez (U.T.)
>6000
>6000
>6000
450
890
1120
-1
DQO (g.l )
29,7
38,1
41,2
20,1
27,8
32,03
Eficiência de remoção
32,32
27,03
22,26
de DQO(%)
Ao analisar os dados obtidos a partir da coagulação da vinhaça, em todas as coletas, é
possível perceber uma redução significativa de turbidez, aumento do pH de 4,6 para em torno
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de 12,3 e eficiência de remoção de DQO foi em média 27%. Este aumento de pH inviabilizou
a vinhaça coagulada de ser aplicada diretamente ao reator 2, portanto tornou-se necessária a
correção do pH. O pH corrigido durante toda a operação dos reatores variou entre 6,0 e 9,2.
Detalhes dos resultados do estudo de coagulação/floculação da vinhaça utilizando este
biopolímero podem ser encontrados detalhadamente em SAPLA (2012).
As Tabelas 2 e 3 apresentam um resumo dos resultados obtidos nas diversas fases do
experimento, o detalhamento e análise dos gráficos se fazem a seguir, com a discussão de
cada fase do processo. Nestas tabelas podem ser observadas as condições adotadas e seus
intervalos, e os resultados obtidos e seus desvios-padrão.
Tabela 2 – Características das fases do experimento e as condições adotadas.
Adição de
Duração
COV (kg
-1
Fase
Reator DQO (g.l )
Bicarb.
TDH (h)
Recirc.
(dias)
DQO.m-3.d-1)
(gHCO3/gDQO)
1
2,8 ± 1,7
1,0
1,9 ± 1,1
Não
35,7 ±
Adapt.
22
0,2
2
3,3 ± 1,6
2,2 ± 1,1
Não
1
9,8 ± 4,4
1,0
5,3 ± 1,3
Sim
39,5 ±
I
69
0,3
2
9,7 ± 5,6
5,3 ± 1,6
Sim
1
7,6 ± 3,6
1,0
5,1 ± 2,4
Sim
35,7 ±
II
37
0,2
2
7,5 ± 3,4
5,0 ± 2,3
Sim
Reator 1 – Controle; Reator 2 – Tratamento.
Tabela 3 – Resultados das análises dos parâmetros de monitoramento dos efluentes dos
reatores 1 e 2
Eficiência de
Alc. Parcial
DQO efluente
Fase Reator
pH
Remoção
DQO
(mgCaCO3.l-1)
(mg.l-1)
(%)
1
8,76
813,7
419,4 ± 204,9
88,0 ± 5,4
Adapt.
2
8,75
876,1
492,6 ± 421,0
86,4 ± 8,0
1

8,75 ± 0,43

4893,1 ± 3292,5

1463,3 ± 541,0

82,9 ± 4,4

2

7,73 ± 0,16

1139,8 ± 250,5

2848,7 ± 2546,2

72,2 ± 22,8

1

8,23 ± 0,44

2432,5 ± 708,9

1853,7 ± 1457,7

77,5 ± 9,4

2

7,97 ± 0,50

1659,0 ± 297,1

1539,9 ± 1130,1

79,2 ± 9,7

I

II

Reator 1 – Controle; Reator 2 – Tratamento.
Observa-se que os desvios-padrão de DQO efluente na fase de adaptação, para os dois
reatores, são 419,4 ± 204,9 e 492,6 ± 421,0 mg.l-1, respectivamente. Estes valores variaram
bastante, pois na fase de adaptação foram empregados valores crescentes de COV no afluente.
Adaptação
A fase de adaptação da biomassa teve duração de 22 dias. Neste período decidiu-se
manter uma carga orgânica volumétrica (COV) em torno de 2,5 kg.m-3d-1, TDH de 36 horas
para ambos os reatores e não houve recirculação do efluente. A Figura 1 ilustra a variação da
COV e da eficiência de remoção no período de adaptação para os reatores 1 e 2.

42

Figura 1 – Variação da COV e eficiência de remoção de DQO na fase de adaptação nos reatores 1 e 2.

Como pode ser observado na Figura 1, a eficiência de remoção para ambos os reatores
foram similares, ficando em média 88% para o reator 1, e 86,4 % para o reator 2, como
demonstrado na Tabela 3. Observada a estabilidade do sistema, optou-se por aumentar a COV
gradativamente até atingir 10 kg.m-3d-1, caracterizando a Fase I.
Fase I
A Fase I teve duração de 69 dias. Iniciou-se a operação dos reatores com COV inicial
de aproximadamente 4,0 kg.m-3d-1 e TDH de 36 horas. A vazão de recirculação foi 3 vezes
maior que a vazão de alimentação.
A Figura 2 ilustra a variação da COV afluente em relação à eficiência de remoção de
DQO para os reatores 1 e 2.

Figura 2 – Variação da carga orgânica volumétrica (COV) e eficiência dos reatores 1 e 2 durante a
Fase I.
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Analisando a Figura 2, observa-se que o reator 1 obteve êxito no tratamento da
vinhaça bruta para cargas orgânicas de até próximo de 7,0 kg.m-3d-1. A eficiência de remoção
de DQO foi de 82,9 ± 4,4 %, apresentando uma concentração de DQO no efluente de 1,5 ±
0,5 g.l-1. Próximo ao final da Fase I observou-se uma queda de quase 10 pontos percentuais na
eficiência de remoção de DQO, estabilizando em torno de 80%. Observa-se, também, que o
reator 2 obteve êxito no tratamento da vinhaça pré-tratada durante 2 meses de operação
(05/ago até 05/out), resultando em uma eficiência média de remoção, para estes 2 meses, de
80,7 ± 5,8 %. Entretanto, a partir deste período o reator 2 apresentou quedas sucessivas em
sua eficiência de remoção, chegando à 33,7%, indicando colapso do sistema.

Figura 3 – Gráfico Box-plot de distribuição de resultados de eficiência de remoção de DQO
dos reatores 1 e 2, para a Fase I.
A Figura 3 ilustra a distribuição dos valores de eficiência de remoção, em
porcentagem, dos reatores 1 e 2 durante a Fase I. Nota-se a diferença entre o desempenho dos
reatores, indicando claramente a maior estabilidade, demostrado pela menor distância entre o
3° e o 1° Quartil.
Pode-se concluir que, para esta situação, o reator 1 apresentou melhor resultado no
processamento anaeróbio da vinhaça. De forma complementar, o reator 2, que processou
vinhaça pré-tratada, apresentou pior desempenho. Portanto, como já mencionado
anteriormente, o uso de um composto à base de cálcio influi negativamente no processo de
digestão anaeróbia da vinhaça, sendo este um composto inibidor.
Fase II
O processo de operação dos reatores 1 e 2 durante a Fase II foi idêntico à Fase I e,
após um processo de readaptação, iniciou-se a operação dos reatores com COV inicial de
aproximadamente 1,5 kg.m-3d-1 e TDH de 36 horas e a Fase II teve duração de 37 dias.
A Figura 4 ilustra a variação da COV afluente em relação à eficiência de remoção de
DQO para os reatores 1 e 2, na Fase II.
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Figura 4 – Variação da carga orgânica volumétrica (COV) e eficiência dos reatores 1 e 2
durante a Fase II.
Ao analisar a Figura 3, observa-se que o reator 1 novamente obteve êxito no
processamento da vinhaça bruta para cargas orgânicas de até próximo de 7 kg/m3.d. A
eficiência de remoção de DQO foi de 77,5 ± 9,4 %. Próximo ao final da Fase II observou-se
uma queda de quase 20 pontos percentuais da eficiência de remoção de DQO, de 85% para
65% de eficiência de remoção, e uma subsequente estabilização em torno de 80%. Observa-se
que o reator 2 apresentou uma queda leve na remoção de DQO para cargas orgânicas de até
próximo de 7,0 kg.m-3d-1 Próximo ao final da Fase II observou-se uma queda de quase 15
pontos percentuais da eficiência de remoção de DQO, de aproximadamente 80% para 65%.
Este declínio indica que uma nova falha do sistema estaria na iminência de ocorrer.

Figura 5 – Gráfico de Box-plot de distribuição dos resultados da eficiência de remoção de
DQO dos reatores 1 e 2, para a Fase II
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A Figura 5 ilustra o desempenho dos reatores 1 e 2 no processamento da vinhaça
durante a Fase II. Estes resultados, diferente da Fase I, indicam uma similaridade entre a
eficiência de remoção dos reatores 1 e 2. Entretanto, como ilustrado pela Figura 4, o reator 2
apresentou indícios de nova falha, reforçando a teoria de que a utilização de um composto à
base de cálcio no auxílio do processamento influi negativamente no tratamento.
Produção de Metano
A Figura 5 apresenta os valores de produção de metano obtidos durantes as Fases I e
II, para os reatores 1 e 2.

Fase I

Fase I

Fase II

Fase II

Figura 5 – Produção de metano, em l/h, em relação à COV aplicada aos reatores 1e 2 durante
das Fases I e II.
Ao analisar o gráfico correspondente à Fase I na Figura 4, observa-se um
comportamento similar entres os reatores 1 e 2, entretanto, ao final desta fase, a produção de
metano no reator 2 apresenta queda, indicando falha no sistema.
A produção média de metano para o reator 1 na Fase I foi de 0,0507 ±0,0232 l CH4 h-1,
enquanto a média do reator 2 foi 0,0307 ± 0,0137 l CH4 h-1. Como pôde-se perceber, a
produção de metano referente ao tratamento anaeróbio de vinhaça bruta foi superior ao de
vinhaça pré-tratada. Logo, além de ocasionar falha no tratamento anaeróbio, o uso do
biopolímero experimental interfere negativamente na produção de metano. A produção média
de metano para o reator 1 na Fase II foi de 0,0838 ± 0,0326 l CH4 h-1, enquanto a média do
reator 2 foi 0,0800 ± 0,0297 l CH4 h-1.
Observa-se que, para as duas fases, ao final da operação há uma queda na produção de
metano para o reator 2. Esta queda observada ao fim da Fase II indica novamente uma falha
no processamento da vinhaça pré-tratada. Este fato indica a ineficiência da utilização do
biopolímero como parte do sistema de tratamento.
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Conclusões
Baseando-se nos dados obtidos e na experiência de conduzir um monitoramento com o
intuito de avaliar o efeito do biopolímero experimental no pré-tratamento da vinhaça à
digestão anaeróbia, pode-se concluir que:
A coagulação da vinhaça através do biopolímero experimental como pré-tratamento ao
tratamento anaeróbio não se mostrou vantajosa, pois após 3 meses de operação notou-se uma
queda brusca da eficiência de remoção de DQO, indicando um colapso no processamento
realizado pelo reator 2. Após o reestabelecimento das condições iniciais do processamento
anaeróbio, também foi observado uma tendência de queda da eficiência e possível colapso do
sistema, ao se completar pouco mais de um mês de operação.
A produção de metano durante o processamento da vinhaça nos reatores 1 e 2
apresentou um comportamento similar, entretanto, ao final de cada, a produção de metano no
reator 2 apresentou queda, juntamente com a queda de eficiência de remoção de DQO,
indicando o colapso do sistema.
Ao final do experimento pôde-se concluir que o uso de biopolímero à base de cálcio
não apresentou nenhuma vantagem ao processamento anaeróbio da vinhaça.
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Resumo. O principal objetivo do presente projeto de pesquisa será avaliar a eficiência na
remoção de matéria orgânica e a produção de biogás de reatores anaeróbios de leito fixo e
fluxo ascendente, tratando água residuária de indústria cervejeira e efluente de reator
acidogênico alimentado com esta mesma água residuária, respectivamente. O experimento
será composto por dois reatores metanogênicos operados, com as mesmas características, em
paralelo. Como meio suportes para a imobilização da biomassa serão utilizados matrizes de
espumas de poliuretano envoltas em estrutura rígida de polipropileno. Os reatores serão
construídos com tubos de acrílico de 80 mm de diâmetro interno e 750 mm de altura, tendo
um volume total de aproximadamente 3,75 L. A água residuária a ser estudada é proveniente
de indústria cervejeira, com valores médios de 7500 mg DQO.L-1,3200 mg SST.L-1, 80 mg
NTK.L-1 e 10 mg PO4-.L-1. A investigação experimental será realizada analisando-se e
comparando-se o desempenho (produção de CH4 e remoção de matéria orgânica) dos
reatores para diferentes tempos de detenção hidráulica (TDH).
Introdução
Nesse mundo globalizado, a indústria cervejeira constitui um segmento econômico
importante em vários países. A cerveja é a quinta bebida mais consumida no mundo, atrás do
chá, refrigerante, leite e café (Fillaudeau et al., 2006). Segundo dados de 2007 do
SINDICERV – Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Brasil está entre os quatro
maiores fabricantes de cerveja do mundo, com um volume anual de aproximadamente 10,34
bilhões de litros.
Essa enorme produção demanda uma grande quantidade de água e, consequentemente,
produz grande quantidade de efluentes. Segundo dados da CETESB (2005), para cada 1 litro
de cerveja produzida, consome-se entre 4 e 10 litros de água, gerando-se de 3 a 6 litros de
efluente, os quais apresentam características bastante específicas. Geralmente possuem alta
concentração de matéria orgânica e alto teor de sólidos em suspensão, apresentando valores
que variam de 2000 a 6000 mg.L-1 de DQO e 2901 a 3000 mg.L-1 de sólidos totais em
suspensão (Simate et al., 2011), tornando-se indispensável o tratamento desta água residuária
para a devida disposição final.
As grandes indústrias cervejeiras normalmente possuem instalações relativamente
grandes para o tratamento de seus efluentes, constituindo-se basicamente de um prétratamento e um sistema de tratamento biológico. Atualmente, têm-se utilizado com sucesso
reatores anaeróbios no tratamento biológico. O processo anaeróbio torna-se uma opção
vantajosa quando comparado ao tratamento aeróbio, por apresentar um baixo consumo de
energia, pequena geração de lodo excedente e potencialidade para a produção de biogás.
Nas últimas décadas, com o aumento do consumo de combustíveis fósseis para a
geração de energia, diversas pesquisas estudaram a possibilidade da produção de biogás
tratando efluentes industriais. O tratamento de águas residuárias de cervejaria em reatores
anaeróbios se mostrou eficaz na geração do gás metano (Alvarado-Lassman et al., 2007;
Agler et al., 2010; Rodriguez-Martinez et al., 2005; Connaughton, 2006). Entretanto, com o
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recente aquecimento global causado pelo aumento da geração de gases que causam o efeito
estufa, muitos estudos têm enfocado a produção de hidrogênio como uma alternativa de
energia limpa, pois o único produto gerado na sua combustão com oxigênio é a água. Entre as
formas de obtenção de H2 encontram-se as reações de reforma e oxidação parcial de
hidrocarbonetos e álcoois, eletrólise e produção biológica. Em relação ao custo e ao consumo
de energia, a produção biológica se torna mais viável, podendo ocorrer por meio de dois
processos: fotossíntese e processo fermentativo. A fermentação é tecnicamente mais simples e
o hidrogênio pode ser obtido de matéria orgânica presente em águas residuárias. Diversas
pesquisas demonstraram a viabilidade da utilização do H2, produzido biologicamente, para
geração de energia (Alzate-Gaviria et al., 2007, Leite et al.., 2008).
Nesse contexto, têm-se a idéia da divisão do tratamento anaeróbio da água residuária
em duas etapas, na qual a primeira etapa será composta por reator acidogênico, visando a
produção de hidrogênio. A segunda etapa apresentará um reator metanogênico, o qual visará a
produção de metano, sendo essa segunda parte importante do ponto de vista energético e de
adequação do efluente para descarte ou reuso. Essa separação do tratamento em duas fases
permite a seleção e o enriquecimento de diferentes microrganismos em cada reator, uma vez
que os microrganismos acidogênicos e metanogênicos diferem significativamente em termos
fisiológicos, necessidades nutricionais, cinética de crescimento e sensibilidade às condições
ambientais.
O Laboratório de Processos Biológicos da EESC – USP tem pesquisado diferentes
reatores acidogênicos para a produção de hidrogênio, no entanto há carência no
desenvolvimento de pesquisa para os reatores metanogênicos tratando efluente destes reatores
acidogênicos, o que é de vital importância para a sustentabilidade do processo anaeróbio de
tratamento. Assim, propõe-se o estudo em paralelo de dois reatores anaeróbios de leito fixo e
fluxo ascendente. Um operando diretamente com água residuária de cervejaria e outro com
efluente de reator acidogênico tratando esta mesma água residuária, tornando-se possível a
comparação entre os dois processos e a discussão sobre a viabilidade técnico-econômica da
separação do tratamento em dois estágios (acidogênico e metanogênico).
Material e Métodos
Reatores
O experimento será composto por dois reatores metanogênicos de leito fixo e fluxo
ascendente de mesma dimensão e características operados em paralelo. Um dos reatores será
alimentado com efluente de reator acidogênico, o qual tratará efluente de indústria cervejeira
visando a geração de H2. O outro reator receberá o efluente bruto, tornando-se, dessa forma,
possível a comparação entre ambos.
Os reatores serão construídos com tubos de acrílico de 80 mm de diâmetro interno e
750 mm de altura, tendo um volume total de aproximadamente 3,75 L cada um. Os reatores
terão quatro compartimentos separados por telas de aço inoxidável conforme abaixo:
Câmara de alimentação (100 mm - 0,5 L);
- Leito (500 mm - 2,5 L);
- Câmara de coleta do efluente tratado (50 mm - 0,25 L);
- Câmara de coleta dos gases (100 mm - 0,5 L).
A parte superior de cada reator será vedada e os gases gerados serão direcionados para
um selo hídrico e posteriormente para o medidor de vazão MilligasCounter da Ritter® sendo
finalmente liberado para a atmosfera.
O aparato experimental dos reatores é apresentado na Figura 1.
Suporte para imobilização da biomassa
Como suporte para imobilização da biomassa, será utilizado matrizes cúbicas de
espumas de poliuretano envoltas em estrutura rígida de polipropileno.
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Conforme relatado por Araújo Jr. (2006), a espuma de poliuretano é um bom suporte
para a imobilização celular, contudo, devido a sua alta compressibilidade, a sua aplicação em
larga escala se torna limitada. Assim, para minimizar esse problema propõe-se a utilização de
matrizes de espuma de poliuretano envoltas em estrutura rígida de polipropileno. No caso do
presente experimento, pretende-se utilizar matrizes cúbicas de espuma contidas dentro de bob
de cabelo, conforme foto ilustrativa mostrada na Figura 2.

Figura 1: Desenho esquemático do aparato experimental dos reatores.

Figura 2: Foto ilustrativa do suporte de biomassa a ser utilizado: matriz de espuma de
poliuretano envolta em estrutura rígida de polipropileno (escala em centímetros).
Água residuária
A água residuária a ser estudada é proveniente de indústria cervejeira, cujo fluxograma
simplificado da fábrica é apresentado na Figura 3.
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Figura 3: Fluxograma simplificado da produção de cerveja e principais pontos de geração
de efluente industrial.
Posteriormente a cada processo de produção demonstrado acima, têm-se a lavagem de
tanques, caldeiras e filtros, a qual é realizada com água quente e produtos químicos. O
efluente estudado será composto pelo efluente gerado nas lavagens juntamente com os
resíduos gerados na produção da cerveja (bagaço de malte, trub e levedura decantada).
A coleta do efluente industrial será feita semanalmente no tanque de equalização da
Cervejaria Baumgartner localizada no município de Ipeúna – SP, sendo posteriormente
conservado sob refrigeração de até 4ºC. As características médias deste efluente são
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Composição média da água residuária industrial estudada.
Parâmetros
Valores médios
pH
6,7
DQO
7500 mg DQO.L-1
SST
3200 mg SST.L-1
NTK
80 mg NTK.L-1
Sulfato

10 mg SO4-2.L-1

Inoculação
Os suportes de espuma de poliuretano serão inoculados com biomassa proveniente de
reator UASB tratando água residuária de abatedouro de aves, da empresa Avícola Dacar S.A.,
localizada em Tietê, SP.
Como procedimento de inoculação dos reatores, os grânulos do lodo de inóculo serão
macerados e colocados em contato com as matrizes de espuma de poliuretano em um balde
por cerca de 24 horas. Após esse período, as matrizes serão transferidas para o leito dos
reatores.
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Métodos analíticos
Amostras do afluente e efluente dos reatores serão coletadas três vezes por semana,
sendo analisados os parâmetros descritos na Tabela 2, os quais serão realizados segundo o
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998).
Tabela 2: Variáveis analisadas, método utilizado e freqüência de amostragem.
Variáveis analisadas
Método analítico
Temperatura (ºC)
Termométrico
pH
Potenciométrico
Alcalinidade
Titulométrico
Ácidos voláteis
Cromatografia Líquida
Álcoois
Cromatografia Líquida
DQO bruta
Espectrofotométrico
DQO filtrada
Espectrofotométrico
SST e SSV
Gravimétrico
Para as amostras de biogás do reator serão realizadas análises de composição por
cromatografia gasosa, identificando as concentrações de metano, hidrogênio e dióxido de
carbono presentes na fase gasosa. A vazão de biogás produzido será medida por um
instrumento MilligasCounter da Ritter®.
Após finalização da operação, amostras de lodo dos reatores serão coletadas para
análise de microscopia ótica utilizando microscópio Olympus modelo BX 60.
Procedimento experimental
A investigação experimental será realizada analisando-se o desempenho (produção de
CH4 e remoção de matéria orgânica) dos reatores operando com diferentes tempos de
detenção hidráulica. Para análise do desempenho de cada reator, serão coletadas amostras da
fase líquida (afluente e efluente) e da fase gasosa de cada reator, sendo analisadas conforme
apresentado na Tabela 2.
A fase experimental será dividida em 3 etapas, caracterizadas pela aplicação de
diferentes tempos de detenção hidráulica nos reatores, respectivamente, 12 horas, 8 horas e 4
horas. Os reatores permanecerão com a mesma biomassa para todas as condições operacionais
testadas. Apenas no final do experimento será realizada amostragem do lodo metanogênico e
sua respectiva análise microbiológica.
Cronograma de atividades
O cronograma proposto para o trabalho de pesquisa é apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Cronograma de atividades proposto para o desenvolvimento da pesquisa.
Mês
Atividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Revisão Bibliográfica
Montagem dos reatores
Etapa 1: TDH de 12 h
Etapa 2: TDH de 8 h
Etapa 3: TDH de 4 h
Análise de Resultados
Elaboração de Relatórios
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Resumo. No presente trabalho foram sintetizados catalisadores de níquel (20%w/w) pelo
método de impregnação, suportados em γ-Al2O3 obtida a partir de resíduo de alumínio. O
suporte catalítico foi obtido a partir do gel de bayerita obtida a partir do aluminato de sódio,
condições de precipitação de pH 5,5-7, temperatura de amadurecimento do gel de 25-80ºC, e
temperatura de calcinação de 500ºC. Os catalisadores foram analisados por redução a
temperatura programada (TPR), por difratometria de raios X (DRX) e pela reação de
decomposição do isopropanol. Os testes catalíticos demonstraram alta estabilidade e altos
valores de conversão dos reagentes (CH4 (70%) e CO2 (78%)). Estes catalisadores
apresentaram ser melhores do que o catalisador suportado na γ-Al2O3 comercial, que teve
uma alta formação de coque o que prejudicou o transcurso da reação.
Introdução
O biogás é produzido pela fermentação anaeróbia da biomassa, e é composto
principalmente por metano e dióxido de carbono, entre outros subprodutos gasosos (por
exemplo, H2S, NH3, H2).
Os produtos principais são CH4 e CO2, com a relação molar de 1,5-2; sendo assim, o
biogás pode ser transformado pela reforma de seca de metano (RSM: CH4+CO2), e o excesso
de metano pode ser oxidado pela oxidação parcial de metano (OPM: CH4+1/2 O2), estas duas
reações ocorrem em paralelo na reforma de biogás:
RSM:
1,5 CH4 + 1 CO2 → 2CO + 2H2
OPM:
0,5 CH4 + 0.25O2→ 0.5 CO + 1H2
Reversa da WGSR: CO2 + H2 ↔ CO + H2O

∆Hº= 260,5 kJ.mol-1
∆Hº= -22,6 kJ.mol-1
∆Hº= 34,3 kJ.mol-1

(1)
(2)
(3)

A termodinâmica destas reações é favorecida em elevadas temperaturas (>500ºC), mas a
cinética é lenta e precisa-se de catalisadores que convertam a maior quantidade de reagentes
no menor tempo possível para fazer destas reações um processo atrativo de se desenvolver em
escala industrial. A reação de deslocamento gás-água (WGSR - sigla em inglês) é uma reação
reversível de caráter exotérmico e o sentido inverso é favorecido em elevadas temperaturas,
portanto a ocorrência da reversa dessa reação (reação 3) é muito provável durante a reforma
de biogás. A produção de gás de síntese (syngas, H2/CO) tem recebido muita atenção por
parte da comunidade cientifica ligada a catálise heterogênea, devido às aplicações importantes
do syngas na síntese de combustíveis renováveis, tais como éter di-metílico (DME), metanol,
e também é matéria prima para a reação de Fischer-Tropsch.
Além disso, tanto CH4 quanto o CO2 são os principais gases do efeito estufa, por isso, se
transformarmos estes em uma materia prima de alta valor como o syngas, este processo
resultaria muito beneficioso do ponto de vista ambiental. Neste contexto, o gás de síntese
pode ser produzido através de um produto renovável (biogás).
É conhecido que os metais de transição correspondentes ao Grupo VIIIB são bons
catalisadores para reforma de metano (ex. Ni, Co e Fe) demonstrando alta seletividade para
hidrogênio e altos valores de conversão de metano. A indústria utiliza catalisadores de níquel
suportados em gamma alumina ou alfa alumina; no entanto, os catalisadores de níquel
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apresentam problemas devido ao carbono depositado, pois estudos apontam que o carbono é
mais solúvel em níquel do que em metais nobres (ex. Rh, Ru, Pt).
Diversos caminhos têm sido propostos para deposição de carbono na reforma de
metano, entre eles podemos mencionar o craqueamento da molécula de metano (4) e a reação
de Boudouard (5), estas reações levam à desativação do catalisador:
CH4 → C + 2H2
2CO → C + CO2

∆Hº= 74.8 kJ.mol-1
∆Hº= -172.8 kJ.mol-1

(4)
(5)

Embora a formação de carbono por estas reações é inevitável nas condições de reação
da reforma de metano, onde a termodinâmica é favorável, diversos estudos têm sido
realizados para minimizar a deposição de carbono, entre eles a utilização de soluções sólidas
como suporte catalítico (Asencios et al., 2011), diminuição do tamanho de partícula da fase
ativa (Soloviev et al.,2011), adição de promotores (Bellido et al., 2011), entre outros. Outra
abordagem para melhorar a o desempenho catalítico e com isso diminuir a taxa de deposição
de coque é modificar as propriedades ácido-base do catalisador, o que é conseguido através da
introdução de cátions alcalino-terrosos (Ca2+, Mg2+, Ba2+) ou óxidos de metais de terras raras
(exemplo La2O3).
A gamma alumina é um oxido ácido, muito usado como suporte catalítico dos
catalisadores industriais devido a sua elevada área superficial, acidez e baixa toxicidade (Roh
et al., 2001). Os seus centros do tipo Bronsted (Al-OH) são os responsáveis pelas suas
propriedades catalíticas ácidas. As propriedades da gamma-alumína, tais como área
superficial, porosidade e acidez, dependem do método de síntese; e influenciam no
desempenho do catalisador e no tipo de carbono formado (Juan-Juan et al., 2004).
O alumínio é um material abundante na terra e é extraído principalmente da bauxita,
grande parte deste alumínio é reciclado. No presente trabalho, a gamma alumina foi
sintetizada a partir de um resíduo de alumínio (lata de alumínio 99% pureza>) e as condições
de síntese para chegar até a gamma alumina foram modificadas. Por outro lado, atualmente se
dispõe de pouca informação a respeito da influência dos parâmetros de síntese da gamma
alumina na catálise da reforma oxidativa de biogás (que envolve as duas reações OPM e RSM
em paralelo). Neste trabalho, avaliamos a influência das condições de síntese do suporte
catalítico sobre a catálise da reforma oxidativa de biogás, a modificação das suas propriedades
químicas em relação à taxa de deposição do coque também foi explorada; todos estes
resultados foram comparados com um catalisador suportado em gamma alumina comercial.
Material e Métodos
Preparação dos catalisadores
As aluminas foram preparados pelo método sol-gel, a partir de um resíduo de alumínio
(99,9% Al). Nesta metodologia, o aluminato de sódio foi obtido a partir do resíduo de
alumínio, e posteriormente foi precipitado o gel de bayerita. As condições de precipitação do
gel de bayerita e a temperatura de amadurecimento do gel foram alteradas com a finalidade de
modificar as propriedades físicas e químicas do suporte catalítico. Neste contexto, foi
precipitado o gel em condições ácidas de pH 5,5-6 e 7, e o gel resultante foi amadurecido na
temperatura ambiente (25ºC) e em 80ºC. Estes materiais foram calcinados em 500ºC por 3h,
para a obtenção da gamma alumina. As análises de DRX indicaram a formação de nanocristais de γ-Al2O3 com tamanho de cristalitos de 5 nm. Os suportes sintetizados foram
nomeados como: Al7-25, Al6-25, Al6-80 e Al7-80, o nome Al7-80 indica que este suporte foi
precipitado em pH 7 e foi amadurecido em 80ºC.
Após a obtenção dos suportes, 20% em massa de níquel foi incorporado sobre estes,
pelo método da impregnação. Na impregnação, o sal de nitrato níquel (Ni(NO3)2.6H2O
(99,99%) Alfa-Aesar), foi pesado, dissolvido em água destilada e adicionado a um balão
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juntamente com cada suporte. Em seguida, o balão foi acoplado a um rota-evaporador a baixa
pressão. Esse sistema foi mantido a temperatura de 80°C sob pressão reduzida até remoção
completa do solvente. Após este passo, os catalisadores foram levados a estufa 80°C por 24h
para eliminar o excesso do solvente, em seguida foram calcinados a 550°C por 3h, com rampa
de 5°C min-1 sob fluxo de ar sintético de 30 mL.min-1 para obtenção da fase oxida do níquel.
Os catalisadores foram nomeados como NiAl6-25, NiAl6-80, NiAl7-25 e NiAl7-80, de
acordo com o suporte utilizado.
Caracterização dos catalisadores
As fases cristalinas foram identificadas por análises de difração de raios X (DRX),
num difratômetro Rigaku Multiflex (30kV-10mA), com varredura de 5º a 80º, velocidade
2º.min-1, utilizando radiação CuK-α com filtro de níquel (λCu=1.5406Å) e por comparação
com a base de dados JCPDS - International Center of Difraction Data. Nas análises de
redução a temperatura programada (RTP) foram utilizados 100mg de amostra, fluxo de 30
mL.min-1 de uma mistura gasosa 1,96%H2/Ar, e taxa de aquecimento de 5ºC min-1, até
temperatura de 1000ºC. As medidas de área superficial foram realizadas em um equipamento
Quantachrome Nova 1200 e os resultados de adsorção de nitrogênio foram tratados segundo o
método BET.
Testes catalíticos de reforma de biogás
Os testes catalíticos foram realizados em um reator tubular de quartzo (d.i.=10mm)
com 100mg de catalisador a 750ºC e uma mistura gasosa com razão de CH4/CO2/O2
1,5:1:0,25 (para simular um biogás na relação 1,5CH4: 1CO2, mais oxigênio para a reforma
oxidativa) num fluxo de 107,5mL.h-1. O oxigênio foi adicionado em forma de ar sintético. O
tempo de reação foi de 6h. Antes do início das reações, os catalisadores foram reduzidos a
800ºC por 1h, sob fluxo de H2 (30 mL.h-1). Os produtos e reagentes não convertidos foram
analisados em um cromatógrafo a gás (Varian, Modelo 3800), em linha com a unidade de
teste catalítico. O cromatógrafo contém dois detectores de condutividade térmica e colunas
empacotadas do tipo peneira molecular 13X e Porapak N, a primeira utiliza N2 como gás de
arraste para análise do H2 e a outra utiliza He como gás de arraste para a análise de CO2, CH4
e CO.
Reações de decomposição do isopropanol
Para a avaliação da acidez do suporte foram realizados ensaios de decomposição do
isopropanol. Os ensaios foram realizados na mesma linha de reação usada nos testes
catalíticos, o reator com 150mg do catalisador, foi alimentado com isopropanol com auxílio
da bomba dosadora, à vazão de 2,5 mL.h-1 e diluído em N2 na vazão de 75 mL min-1. Estas
reações foram de 90 minutos, realizadas nas temperaturas de 325°C, 350°C e 375°C. Antes do
início das reações, os catalisadores também foram reduzidos a 850ºC por 1 h, sob fluxo de H 2
à 30 mL.min-1, com rampa de aquecimento de 10ºC.min-1 . Os efluentes gasosos e líquidos
também foram analisados por um cromatógrafo.
Resultados e Discussão
De acordo com as análises de RTP mostradas na Fig. 1, as amostras NiAl 6-25 e NiAl
7-25 têm perfis de redução semelhantes. Isto pode ter ocorrido, devido ao fato que estes
catalisadores foram suportados em aluminas que têm diâmetros de poro muito próximos,
portanto, é possível que estes pequenos poros na superfície da alumina tenham armazenado
partículas de NiO em ambientes químicos muito semelhantes. Nota-se que as amostras
possuem em geral três picos, denominados: α, δ e β. O pico α corresponde ao NiO
superficial (presente em todas as amostras), que é reduzido entre 400 ºC-600 ºC, e encontram-
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se fracamente interagido com a superfície. Estas espécies NiO parecem estar localizadas em
ambientes químicos muito similares nos suportes Al7-25 e Al6-25.
O pico β, presente em todos catalisadores, corresponde a redução de aluminato de
níquel estequiométrico na estrutura de espinelio (NiAl2O4), indicando que os poros das
aluminas favoreceram a difusão dos íons Ni2+ na rede da gamma-alumina, formando assim o
a solução-sólida de aluminato de níquel de estrutura tipo espinelio. Este aluminato de níquel
devido à sua elevada estabilidade é reduzido acima de 700 ºC (Rynkowski et al.,1993). O
catalisador suportado sobre a gamma-alumina comercial apresentou uma grande formação de
aluminato de níquel estequiométrico, o que está de acordo com o seu diâmetro do poro
(6,96nm), pois maior o diâmetro, maior a facilidade do Ni2 em se difundir na rede da alumina.
A presença do pico δ nas amostras NiAl6-25, NiAl7-25 corresponde à redução do
aluminato de níquel não-estequiométrico (NiO-Al2O3), que possui baixa estabilidade e é
decomposto em temperaturas relativamente baixas (entre 500 °C-700 ºC). Estes resultados
indicam que o diâmetro de poro (Tabela1) destas amostras (2,96nm e 4,33nm
respectivamente) é adequado para formação de aluminato de níquel não-estequiométrico. Já
os catalisadores suportados em, Al6-80 (4,97nm), Al7-80 (5,70nm), e em gamma-alumina
comercial, não apresentaram o pico δ. Tudo indica que as condições de síntese (temperatura
do ambiente, e condições ácidas de precipitação), destas aluminas Al 6-25 e Al7-25 levaram
a altos valores de área superficial e menor tamanho de poro (Tabela 1), o que favoreceu a
formação de NiO-Al2O3 não estequiométrico.
Por outro lado, é possível notar que o maior diâmetro de poro das aluminas permite a
formação de espécies de NiO superficiais de forma mais homogênea, por exemplo quando se
observa na Figura 1, nota-se que as amostras suportadas em Al6-25 (Dp=2,96nm), Al7-25
(Dp=4,33nm) e Al6-80 (Dp=4,97nm) que possuem menores diâmetro de poro, formam dois
tipos de espécies α (dois pequenos picos), localizados em baixas temperaturas. Porém, nas
amostras com maior diâmetro de poro Al7-80 (Dp= 5,70nm) e alumina comercial (Dp=6,94),
as espécies denominadas α apresentaram-se como um único pico.
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Figura 1 – Perfis de TPR dos catalisadores
Tabela 1: Análise textural das aluminas
Suporte
Al 7-80
Al 6-80
Al 7-25
Al 6-25
Comercial

Área superficial
(m2.g-1)

Diâmetro médio
do poro (Dp: nm)

Volume de poro
(cm3.g-1)

273
276
280
371
220

5,70
4,97
4,33
2,96
6,94

0,39
0,34
0,30
0,28
0,44

Área superficial
do catalisador
(m2.g-1)
97
95
91
83
76
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A Figura 2 apresenta os difratogramas dos catalisadores preparados. Para todas as
amostras observaram-se picos atribuídos a estrutura do suporte -Al2O3 (JCPDS 79-1558) e
estes se encontram na mesma região dos picos referentes ao aluminato de níquel NiAl2O4
(JCPDS 10-339), estes resultados estão de acordo com os encontrados nas análises de RTP.
Esta sobreposição ocorre pois tanto a -Al2O3 quanto o NiAl2O4 apresentam a estrutura de
espinélio defeituoso (Moterra 1996), implicando assim um conjunto de planos cristalográficos
que irão apresentar reflexões nos mesmos ângulos de Bragg. Além destes picos observaram-se
também picos em 2Ө= 43,3°, 62,8°, 75,5°(+) (JCPDS 47-1049) referentes ao NiO. Apenas no
difratograma do catalisador NiAl-comercial estes não foram observados, inferindo assim que
nesta amostra a maior parte do níquel se encontra na forma de aluminato de níquel, conforme
encontrado na análise TPR. Os picos de NiO nos catalisadores NiAl7-25 e NiAl7-80 são de
maior intensidade, indicando uma maior formação dos cristalitos de níquel; este fato pode ter
influência no desempenho catalítico, assim como na taxa de deposição de coque, que será
explicado posteriormente.
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Figura 2- Difratogramas dos catalisadores (o: -Al2O3, #: NiAl2O4, +: NiO)
A reação de decomposição do isopropanol tem sido considerada como uma reação típica
para investigação de propriedades ácidas e básicas dos sítios catalíticos (Gervasini; Auroux,
1991). Estudos realizados por estes autores sugerem que a desidratação do isopropanol é
catalisada por sítios ácidos, enquanto a desidrogenação é catalisada por ambos os sítios,
ácidos e básicos. Como consequência tem-se que a taxa de desidratação do isopropanol é
considerada como uma medida da acidez do catalisador enquanto que a razão entre a taxa de
desidrogenação e a taxa de desidratação é considerada uma medida da basicidade.
Na Figura 3 estão apresentadas às seletividades para o propileno e para acetona dos
catalisadores obtidos, dadas em mol produzido por mol de isopropanol convertido. De acordo
com estes resultados e tendo em vista que quanto maior a acidez do material, maior a
seletividade para o propileno e menor a seletividade para a acetona, observa-se que o
catalisador suportado em gamma alumina comercial possui a maior seletividade para
propileno, demonstrando assim seu alto caráter ácido em comparação ao outros catalisadores.
Os catalisadores suportados nas aluminas Al6-80 e Al6-25, que foram precipitadas em
condições de pH mais ácidas (5,5-6), possuem as maiores seletividades para propileno. Em
contrapartida, os catalisadores suportados nas aluminas Al7-25 e Al7-80, que correspondem
as aluminas precipitadas em pH 7, possuem maiores seletividade para acetona, indicando sua
baixa acidez relativa.
A Figura 4 apresenta as curvas de conversão de CH4 e CO2 com o tempo de reação na
reforma de biogás. Os maiores valores de conversão foram obtidos pela amostra NiAl7-80,
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NiAl7-25 e NiAlcomercial. Os valores de conversão dos reagentes seguem a seguinte ordem:
NiAlcomercial> NiAl7-80>NiAl7-25>NiAl6-25>NiAl6-80.
Ni/Al Comercial
Ni/Al 6-25
Ni/Al 6-80
Ni/Al 7-25
Ni/Al 7-80

1,4

seletividade propileno (mol prod./mol conv.)

1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

seletividade acetona (mol pro./mol conv.)

0,25

1,5

Ni/Al Comercial
Ni/Al 6-25
Ni/Al 6-80
Ni/Al 7-25
Ni/Al 7-80

0,20
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Figura 3- Seletividades (a) propileno (b) acetona, em função da temperatura de reação
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Figura 4 - Conversão de CH4 e CO2 na reforma de biogás.
As amostras NiAl6-80 e NiAl6-25 desativaram com o tempo de reação, sendo NiAl6-80
a que obteve o pior desempenho catalítico. Após as 6h de ensaio, traços de água foram
obtidos como produto em todas as reações, mostrando a ocorrência da reação shift reversa
(CO2 + H2 ↔ CO + H2O). Esta reação pode explicar o fato da conversão do CO2 ter sido
ligeiramente superior a do CH4. As contribuições percentuais do CO2 alimentado que
contribuem à reação de shift reversa foram 1%, 10%, 9%, 30% e 16% (em função da água
produzida), e a taxa de deposição de coque foi de 1,42; 0,12; 0,11; 0,02 e 0,04 mmol.h -1 para
os catalisadores NiAlcomercial, NiAl7-80, NiAl7-25, NiAl6-80 e NiAl6-25, respectivamente.
A amostra NiAlcomercial, obteve um alto valor de conversão inicial, porém a sua alta taxa de
deposição de coque aumentou a pressão do reator, e não permitiu completar as 6 h de reação.
Estes valores indicam que o melhor desempenho na reação de reforma de biogás, do
ponto de vista da menor ocorrência da reação shift e da máxima conversão dos regentes,
acontece sobre os catalisadores NiAl7-80 e NiAl7-25. A respeito da taxa de deposição de
coque, a tendência encontrada é NiAlcomercial> NiAl7-80> NiAl7-25> NiAl6-80 >NiAl6-25,
que está de acordo com a ordem decrescente da taxa de conversão dos reagentes, sendo que a
taxa de deposição de coque do catalisador suportado em gamma-alumina comercial, foi muito
acima dos valores encontrados para os catalisadores suportados em aluminas sintetizadas no
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presente trabalho. As amostras NiAl7-80 e NiAl7-25 que apresentaram os maiores valores de
conversão de reagentes, apresentaram uma baixa taxa de deposição de coque, em comparação
ao catalisador NiAlcomercial.
Por outro lado, pelas análises de decomposição do isopropanol (Figura 3) observou-se
que os catalisadores obedeceram à seguinte ordem decrescente de acidez: Ni/Al comercial>
Ni/Al6-80 > Ni/Al 6-25> Ni/Al 7-25> Ni/Al 7-80. Nesta análise os catalisadores NiAl
comercial, NiAl6-80 e NiAl 6-25 foram os mais ácidos entre todos os catalisadores testados.
Os catalisadores mais ativos denominados NiAl7-25 e NiAl 7-80, apresentaram uma baixa
taxa de deposição de coque, e as menores acidez; em contrapartida os catalisadores NiAl6-80
e NiAl 6-25 demonstraram ser mais ácidos, o que poderia estar relacionado com sua baixa
atividade e sua rápida desativação. É conhecido que a adição de óxidos alcalinos nos
catalisadores suportados em aluminas ativam eficientemente as moléculas de CO2, devido à
diminuição dos centros ácidos da alumina, neste contexto as moléculas de CO2 são ativadas
melhor nos centros básicos da alumina, uma interação ácido-base pode estar favorecendo este
processo. Este fato, pode explicar os baixos valores de conversão reportados pelos
catalisadores NiAl6-80 e NiAl6-25, possivelmente, o elevado número de centros ácidos destas
catalisadores não favorece as interações entre sua superfície e as moléculas de CO2, levando a
uma baixa taxa de conversão. Apesar do curto tempo de reação a que foi submetido o
catalisador NiAl comercial, a taxa de conversão foi alta, indicando que a sua alta acidez
favoreceu uma alta quantidade de coque, que prejudicou a reação.
Pôde-se observar que, na primeira meia hora das reações, a taxa de conversão dos
reagentes em todos os catalisadores foi alta, isto pode estar relacionado com as espécies de
NiO superficiais observados pelas análises TPR (espécies α, Figura 1), e também como pode
ser observado nas amostras NiAl6-80, NiAl6-25, NiAl7-80 e NiAl7-25 pela presença do NiO
em fase cúbica nestes catalisadores (Figura 2). Porém, parece que o NiO não teve uma
distribuição adequada nas amostras NiAl6-80 e NiAl6-25, pois no transcorrer da reação estes
catalisadores sofreram de desativação.
Por outro lado, o catalisador NiAl comercial, parece ter dispersado o suficiente as
partículas de NiO, uma vez que não apresentou picos de NiO de fase cúbica no seu perfil
DRX (Figura 2), e apresentou o pico relacionado às espécies de NiO superficiais de baixa
intensidade; estes fatos poderiam indicar que este catalisador possui centros ativos melhor
distribuídos que favorecem a quebra das moléculas de CH4, (o que explica seu alto valor de
conversão) e menos centros ativos para a ativação das moléculas de CO2 (e a subseqüente
remoção de carbono superficial), explicando assim sua alta taxa de deposição de coque.
Adicionalmente, a alta conversão de CO2 junto com a alta taxa de deposição de coque neste
catalisador indica que neste catalisador a formação de coque esta sendo favorecida pela reação
de Boudouard (2CO→C + CO2) (Yue-Qin, 2008).
Conclusões
As condições de síntese do suporte catalítico gamma-alumina, como pH de precipitação
e temperatura de amadurecimento do gel precursor, influenciaram a catálise da reforma
oxidativa de biogás.
Os catalisadores de Ni/Al2O3 com menor acidez favoreceram uma maior conversão dos
reagentes, sendo que o catalisador suportado em gamma-alumina obtida em pH 7 e
temperatura de amadurecimento de 80ºC, obteve o melhor desempenho catalítico, assim
como, uma baixa taxa de deposição de carbono, e um menor favorecimento à reação shift.
Este catalisador foi muito mais eficiente na catálise do que o catalisador de níquel suportado
em gamma-alumina comercial, que teve uma alta taxa de deposição de carbono, o que
prejudicou o avanço da reação. Os catalisadores suportados em gamma-alumina, obtidas em
condições ácidas de precipitação não foram bons para catalisar a reforma oxidativa de biogás.
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Já os catalisadores NiAl7-80 e NiAl 7-25, sintetizados pela metodologia apresentada no
presente estudo, apresentaram resultados promissores para a reforma oxidativa de biogás.
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Resumo. Foram preparados suportes ZnO-ZrO2 com teores molares de Zn de 0, 5%, 12,5% e
25% pelo método de co-precipitação. As amostras foram calcinadas a 500°C. Os
catalisadores de níquel foram obtidos pelo método da impregnação utilizando a mesma
temperatura de calcinação dos suportes. Os catalisadores foram caracterizados por BET,
DRX e RTP e foram testados na reação de reforma seca de metano a 750°C. Os resultados
das análises de BET mostram que a adição de zinco diminuiu a área superficial dos suportes.
Nos difratogramas de raios X foram identificadas as fases tetragonal da zircônia em todas as
amostras e também os picos referentes ao NiO. Somente na amostra contendo 25% Zn foi
identificado um pico referente à fase ZnO. As análises de RTP mostram que a adição de zinco
deslocou o pico de redução do NiO para temperaturas mais elevadas, o que pode estar
relacionada a formação de solução sólida entre o zinco e o níquel. Nas reações de reforma
seca de metano nota-se que a conversão para todas as amostras foi baixa, sendo que a
amostra com 12,5% Zn apresentou o melhor resultado (cerca de 40% de conversão).
Introdução
A obtenção de gás de síntese através da reação de reforma seca de metano é
amplamente estudada graças a baixa razão H2/CO visada nas reações de Fischer-Tropsch.
Porém essa reação gera carbono em excesso que entope o leite catalítico e compromete seu
uso.
Catalisadores de níquel são comumente empregados nas reações de reforma seca de
metano por serem baratos e mostrarem alta atividade. Com o objetivo de melhorar as
qualidades dos catalisadores de níquel, novos materiais têm sido estudados. Pesquisas
mostram que o suporte (Bitter et al, 1996; Ruckenstein e Hu, 1996) e a presença de aditivos
(Zhang e Verykios,1994; Horiuchi et al, 1996; Xu et al, 1999) afetam a tendência a deposição
de coque.
A ZrO2 possui propriedades térmicas e mecânicas desejadas em um suporte catalítico
além da alta condutividade iônica graças a suas vacâncias de oxigênio (Yamaguchi, 1994;
Mori et al, 2003). Pesquisas mostram que tais propriedades podem ser melhoradas com a
adição de outros óxidos (Bellido e Assaf, 2009; Srinivas et al, 2003 ) como CaO, La2O3 e
ZnO, por exemplo.
Bellido e Assaf (2009) e Bellido (2008) afirmam que a atividade dos catalisadores de
níquel suportados em matrizes de ZrO2 estabilizadas com cálcio, magnésio, ítrio ou lantânio
está relacionada a presença de vacâncias na estrutura cristalina da ZrO 2. Outros materiais
também podem estabilizar a estrutura tetragonal da ZrO2, como mostraram as pesquisas de
Stefanic et al (2009) na qual eles utilizaram ZnO em ZrO2 e notaram que utilizando
temperaturas de calcinação abaixo de 600°C pode-se estabilizar a estrutura desejada.
Com isso, esse trabalho tem como objetivo preparar suportes ZnO-ZrO2 variando o
teor de ZnO e catalisadores de níquel impregnados nessas matrizes e avaliar seus
desempenhos na produção de gás de síntese através da reação de reforma seca de metano.
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Material e Métodos
Foram preparados catalisadores com teor mássico de níquel de 5% e conteúdo molar
de Zn nas matrizes Zn-Zr de 0%, 5%, 12,5% e 25%. Os suportes foram preparados pelo
método de co-precipitação dos dois sais: nitrato de zinco e oxicloreto de zircônio
(ZrOCl2.8H2O). Para a precipitação foi utilizado NaOH 1M como agente precipitante, visando
manter o pH da solução acima de 10. Os sais foram dissolvidos em água destilada e
adicionados à solução de NaOH gota a gota. Após a precipitação, a mistura foi deixada em
repouso por 2h e filtrada a vácuo por 2h. As amostras foram secas em estufa por 12h e
calcinadas a 500 °C por 3h com rampa de aquecimento de 2°C.min-1 e atmosfera oxidante.
Os catalisadores foram preparados pela impregnação do nitrato de níquel nos
diferentes suportes e calcinados nas mesmas condições dos suportes.
Os suportes foram nomeados: Z, 5ZZ, 12ZZ e 25ZZ e os catalisadores 5NiZ, 5Ni5ZZ,
5Ni12ZZ e 5Ni25ZZ.
Caracterização
As amostras foram caracterizadas pelas técnicas:
- Análise por difração de raios X pelo método do pó (DRX) em um Difratômetro
Rigaku Multiflex X-Ray, utilizando radiação CuKα com λ = 1,5418 Å.
- Medidas de redução a temperatura programada, (RTP) com equipamento Sistema
Analítico Multipropósito (SAMP3), taxa de 5 °C.min-1 sob fluxo gasoso de 30 mL.min-1
H2/Ar (1,98% v/v). O aquecimento foi até a temperatura de 1000 °C. Esta temperatura foi
mantida por 5 minutos.
- Adsorção/dessorção de nitrogênio, pelo método BET, com Instrumento
Quantachrome Nova 1000, versão 10.02.
Testes Catalíticos
A temperatura da reação foi 750 °C e a massa de catalisador foi 100 mg. A razão
molar CH4/CO2 foi de 1:1 e fluxo de cada reagente foi 60 mL.min-1. O catalisador foi
reduzido antes da reação com 30 mL.min-1 de H2 a 700 °C por 1h.
Os gases gerados na reação foram analisados em linha através de cromatógrafo a gás
VARIAN CG-3800 com dois detectores de condutividade térmica, sendo um com hélio como
gás de arraste e o outro com nitrogênio, operando simultaneamente ao sistema de reação. As
colunas empacotadas utilizadas na separação dos efluentes gasosos do reator foram PorapakN e Peneira Molecular 13X.
Resultados e Discussão
Adsorção/dessorção de nitrogênio – BET
A Tabela 1 mostra as áreas superficiais dos suportes e catalisadores.
Tabela 1: Área superficial dos suportes e catalisadores.
Suporte
Z
5ZZ
12ZZ
25ZZ

Área Superficial (m2.g-1)
136,9
112,8
100,4
85,6

Catalisador
5NiZ
5Ni5ZZ
5Ni12ZZ
5Ni25ZZ

Área Superficial (m2.g-1)
92,4
91,5
82,7
78,3

Nota-se que o aumento do teor de zinco diminuiu a área superficial dos suportes assim
como a adição de níquel. Isso pode estar relacionado a contribuição da área superficial do
ZnO e NiO bem como a obstrução de poros na superfície da ZrO2.
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Difração de raios X
A Figura 1 mostra os difratogramas de raios X dos suportes.
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Figura 1: Difratogramas de Raios X dos suportes.
Pelos difratogramas pode-se observar a formação da fase tetragonal da ZrO2 em todas
as amostras (2 = 30,5; 35,22; 50,44; 60,12 e 74,58). Na amostra 25ZZ nota-se o
aparecimento de um pico largo em 2 = 32,7 atribuído a espécie ZnO. Somente nessa amostra
pode-se identificar a estrutura ZnO provavelmente devido a um excesso de ZnO na amostra
que não foi incorporada na estrutura cristalina da ZrO2.
A Figura 2 mostra os difratogramas dos catalisadores.
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Figura 2: Difratogramas de raios X dos catalisadores.
Nos difratogramas de raios X dos catalisadores pode-se identificar, além dos picos
referentes ao suporte, os picos referentes a fase NiO. Nota-se que a intensidade dos picos
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aumenta com o aumento do teor de ZnO o que pode estar relacionada a incorporação de
espécies NiO na fase cristalina da ZrO2, uma vez que G. Stefanic et al (2007) e colaboradores
confirmaram que NiO pode formar solução sólida com a ZrO2 quando a calcinação ocorre
abaixo de 600°C.
Redução a Temperatura Programada
A Figura 3 mostra os perfis de redução dos catalisadores.
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Figura 3: Perfis de redução dos catalisadores.
Na figura nota-se similaridade entre os perfis de redução de todas as amostras,
contendo um pico principal a temperaturas mais elevadas e um ombro entre 450-500 °C. A
adição de ZnO nas amostras provocou um aumento na temperatura de redução, o que pode
estar relacionada a interação das espécies de níquel com as espécies de zinco, uma vez que há
formação de solução sólida entre elas (G.A. El-Shobakya, A.M. Ghozza, 2004)
A Tabela 2 mostra os graus de redução dos catalisadores levando em consideração a
composição de NiO teórica das amostras.

Tabela 2: Grau de redução dos catalisadores.
Catalisador
5NiZ
5Ni5ZZ
5Ni12ZZ
5Ni25ZZ

Grau de redução %
74,3
77,7
83,3
84,6

Nota-se que as amostras com maior teor de zinco apresentaram maiores graus de
redução, o que pode estar relacionado a maior presença de vacâncias de oxigênio na estrutura
cristalina da ZrO2, o que facilita a redução das espécies de níquel (Bellido, J.D.A e Assaf,
E.M., 2009). A redução do ZnO e da ZrO2 é muito baixa, não sendo consideradas na
composição do grau de redução.
Testes catalíticos
A Figura 4 mostra os resultados dos testes catalíticos.
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Figura 4: Conversões de CH4 e CO2 para os catalisadores.
Pela Figura 4 pode-se notar que a conversão de reagentes para as 4 amostras testadas
foi baixa, porém nota-se que o catalisador 5Ni12ZZ apresentou conversões mais elevadas em
relação aos demais (cerca de 40%) enquanto que o catalisador 5Ni25ZZ apresentou as
menores reduções (abaixo de 30%) o que pode estar relacionado a baixa área superficial dessa
amostra e também a presença de espécies ZnO na superfície do catalisador, uma vez que
apenas para a amostra 5Ni25ZZ pode-se observar um pico referente a essa espécie nos
difratogramas de raios X.
A Figura 5 mostra a razão H2/CO para os catalisadores durante o período de reação.
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Figura 5: Razão H2/CO dos catalisadores.
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Nota-se que a razão H2/CO não segue a estequiometria da reação, o que está
relacionado a ocorrência da reação inversa da Reação de Deslocamento Gás-Água (CO2 + H2
⇌ CO + H2O), na qual há consumo de H2 e formação de CO e é favorecida na temperatura na
qual a reação foi realizada.
Dessa forma, entre os catalisadores de níquel que receberam aditivo ZnO, o que
apresentou os melhores resultados para a reação de reforma seca de metano com o objetivo de
produzir gás de síntese foi o 5Ni12ZZ.
Conclusões
Os catalisadores de níquel impregnados em ZnO-ZrO2 preparadas por co-precipitação
apresentaram a estabilização da fase tetragonal da ZrO2 e para as amostras com teores mais
altos de ZnO notou-se um alto grau de redução do NiO. O deslocamento do pico de redução
das amostras com o aumento do teor de ZnO sugere formação de solução sólida entre as
espécies de níquel e as de zinco.
As amostras foram testadas na reação de reforma seca de metano porém não
apresentaram conversões altas, sendo que a melhor conversão (cerca de 40%) foi observada
para o catalisador 5Ni12ZZ.
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Resumo
O biogás, proveniente de tratamento de águas residuárias e esgotos, pode ser
considerado como uma fonte energética alternativa e renovável, tendo o metano como seu
principal componente. Por outro lado, a presença de CO2 em proporções consideráveis,
torna o biogás atrativo para o uso como fonte de geração de gás de síntese, mistura de
H2/CO, via reação de reforma. Entre os catalisadores que têm apresentado propriedades
promissoras encontram-se aqueles baseados em CeO2, que apresentam características como
comportamento redox e capacidade para estocar oxigênio. Porém, o uso em reações de
produção de gás de síntese requer estabilidade térmica e resistência à sinterização. Estas
características podem ser incrementadas pela adição de cátions de Sr que permitem a
formação de soluções sólidas tipo CeO2-SrxOy, e as modificações físicas e químicas que se
originam na formação da solução sólida, como interação com o metal suportado e sua
relação com a atividade catalítica foram investigados neste trabalho .
Introdução
O termo biogás refere-se à mistura de gases resultante da decomposição da matéria
orgânica realizada pela ação bacteriana. A mistura de gases produzida neste processo é
composta principalmente por metano e dióxido de carbono, tendo composição média de 5570% de CH4, 27-44% de CO2, 0,5-2% de H2S e traços de H2 e NH3. Do ponto de vista
ambiental, a mitigação do efeito estufa evitando a liberação direta do metano e do dióxido de
carbono, dois dos gases que contribuem com o aquecimento global, viabiliza a produção de
gás de síntese ou de hidrogênio a partir do biogás. Assim, esta aplicação tem-se mostrado
potencialmente atraente (Zhu Xing et al. 2010, Steinhauer et al. 2009, Benito et al. 2007 e
Kolbitsch et al. 2008).
O gás de síntese produzido deve apresentar razões CO/H2 adequadas para os diferentes
fins requeridos nas próximas etapas industriais. Estas diferentes razões de CO/H2 são
atingidas através de três principais processos:
1.
2.
3.

Reforma a vapor de metano (SRM)
Reforma seca de metano
(DRM)
Oxidação parcial de metano (POM)

O processo de reforma a vapor do metano (reações 1 a 3) tem sido amplamente
utilizado para gerar hidrogênio e/ou gás de síntese (reação 1), sendo esta reação altamente
endotérmica.
CH4 + H2O 
CO + H2O 
CH4 + 2H2O 

3H2 + CO
H2 + CO2
4H2 + CO2

∆Ho = +206 kJ.mol-1
∆Ho = -41 kJ.mol-1
∆Ho = +165 kJ.mol-1

(1)
(2)
(3)

A reforma seca de metano (reação 4) é um dos processos alternativos à reforma a
vapor e é atrativo por resultar em baixa razão H2/CO, a qual é conveniente para processos
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como a síntese de Fischer-Tropsch, pois altas razões H2/CO favorecem a metanação,
suprimindo o crescimento das cadeias (Bradford e Vannice 1996).
CH4 + CO2 

2H2 + 2CO

∆Ho = 247 kJ.mol-1

(4)

A oxidação parcial consiste na combustão não-estequiométrica do metano (reação 5).
Esta reação é ligeiramente exotérmica sendo que, sobre a maioria dos catalisadores, o
processo envolve inicialmente a total combustão de parte do CH4, seguido pela reforma do
CH4 remanescente com CO2 e H2O (Dissanayake et al. 1991).
CH4 + 0,5O2 2H2 + CO

∆Ho = -38 kJ.mol-1

(5)

Um dos principais problemas que enfrentam os processos de reforma do metano é a
rápida formação de carbono, principalmente nos catalisadores baseados em níquel. O carbono
pode ser formado pelas reações 6 e 7. Entretanto, este problema pode ser minimizado
utilizando alimentações não-estequiométricas de água, ou seja, água em excesso, que
promove a gaseificação deste carbono depositado (reação 8).
2CO CO2 + C
CH4 2H2 + C
C + H2O → CO + H2

(6)
(7)
(8)

A composição do biogás sugere que o processo adequado para sua transformação em
gás de síntese seja a reforma de metano com CO2, devido à sua alta concentração de CO2,
obtendo-se uma razão H2/CO próxima à unidade. Para composições de biogás com razões
CO2/CH4 menores do que a unidade é necessária a adição de outros agentes oxidantes como
vapor de água ou oxigênio para o consumo do metano remanescente, segundo as reações 1 e
5.
Para as reações de reforma de metano são utilizados catalisadores de níquel suportados
em alumina, sendo que estes apresentam os problemas já discutidos. O interesse em superar
estes inconvenientes tem levado pesquisadores a desenvolver catalisadores mais estáveis e
que apresentem um melhor desempenho durante as reações. Catalisadores baseados em metais
nobres podem ser utilizados com sucesso, devido à sua resistência à desativação por
deposição de carbono, mas devido a seu alto custo têm sua aplicação industrial limitada
(Choudhary et al. 1995, Chen et al. 1997).
Entre os catalisadores que estão sendo estudados recentemente e que apresentam
resultados promissores, encontram-se aqueles baseados em CeO2. Uma das propriedades
principais deste suporte é a alta mobilidade de oxigênio comparada a outros óxidos como
Al2O3 e ZrO2 (Abreu et al. 2012) devido à presença de íons Ce3+ produzidos em condições de
atmosfera redutiva. Este decréscimo em carga positiva é balanceado pela formação de
vacâncias de oxigênio Porém, um dos maiores problemas de usar CeO2 como suporte é sua
baixa estabilidade térmica, que pode comprometer seu desempenho. Uma das possibilidades
para evitar esta deficiência é a incorporação de cátions dentro da rede cristalina do CeO 2 que
retardam ou evitam sua sinterização. Outros cátions que podem ser utilizados para obter
resultados similares aos de Zr4+, podem ser: Mg2+, Ca2+, La3+ e Y3+. Neste sentido, segundo o
cátion adicionado, as propriedades texturais da céria são modificadas, afetando
principalmente sua capacidade de condutividade elétrica, interferindo na ativação das espécies
oxigenadas. Do ponto de vista catalítico, a participação de suportes com características
condutoras tem sido recentemente estudada. Assim, Dow et al. 1996 apresentam estudos de
catalisadores de cobre suportados em YSZ, onde reportam a participação das vacâncias de
oxigênio presentes no suporte influenciando o comportamento do cobre. Chen et al. 2001, em
catalisadores de platina suportados em YSZ, também reportam a influência de vacâncias de
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oxigênio no comportamento catalítico deste metal nobre. Huang et al. 2005 realizaram
estudos de reforma a vapor e seca de metano sobre catalisadores de níquel suportados em
soluções sólidas de CeO2 modificado com samário e gadolínio, comparado-os com alumina
como suporte. Eles mostraram que as reações de reforma de metano são sensíveis às
propriedades das vacâncias de oxigênio do suporte, sendo que a resistência à coqueificação é
melhorada pela presença destas vacâncias.
A adição de cátions com diferentes cargas elétricas como Y3+, La3+ e Ca2+ pode
produzir mudanças no comportamento iônico condutivo do CeO2, devido à modificações na
natureza das vacâncias geradas a partir de cada cátion.
Material e Métodos
Síntese dos Catalisadores
Os suportes dos catalisadores foram preparados baseando-se no método da coprecipitação. Inicialmente foram preparadas duas soluções: (A) solução de Na2CO3/NaOH;
[Na+]= 3,0molL-1, e (B) solução dos nitratos dos respectivos metais ( 1,0molL-1). Em seguida,
simultaneamente e gota a gota, as duas soluções foram adicionadas em um béquer contendo
os suportes desejados juntamente com 100mL de água destilada e constante agitação. Durante
essa adição, o pH da solução foi mantido constante e igual a 10. Após a adição da solução dos
metais-nitratos formou-se um precipitado gelatinoso que foi lavado com água destilada
durante 5h, e em seguida, com etanol durante 1h. O precipitado foi então seco em estufa
(90oC) por 3h, e calcinado a 600oC durante 4h, com fluxo de ar de 15mLmin-1, e rampa de
aquecimento de 5oC min-1.
Os catalisadores de níquel foram preparados mediante o método de impregnação, onde
foram ultilizados 5%, 10% e 15% em massa de níquel relativo a massa total dos catalisadores.
A impregnação ocorreu a partir de uma solução aquosa de Ni(NO3)2 6H2O que foi colocada
em um balão de fundo redondo juntamente como suporte sintetizado na etapa anterior. Este
balão foi conectado a um rota-evaporador em vácuo com agitação mantido a 70oC por 3 h
para que toda água fosse evaporada. Posteriormente foi colocada em uma estufa a 80oC por
12h para a eliminação da água remanescente, e em seguida foi submetido a calcinação a
650oC por 2h sob fluxo de ar comprimido de 10ml.min-1, com rampa de aquecimento de
10oC.min-1 para a decomposição dos nitratos e a formação do óxido de níquel.
Caracterizações
A estrutura cristalina dos catalisadores foi estudada por difração de raios X (DRX) em
um difratômetro Rigaku-Multiflex. Para todas as medidas, o comprimento de onda foi de
1,5406 Å (radiação Kdo Cu) com velocidade de varredura de 2omin-1. O perfil de redução dos
catalisadores foi investigado por Redução a Temperatura Programada (RTP) em uma unidade
multipropósito, com um reator tubular de quartzo utilizando uma mistura de H2(1,96%)/Ar
sob fluxo de 30mLmin-1. A amostra de catalisador (100 mg) foi aquecida a partir da
temperatura ambiente até 1000°C com taxa de aquecimento de 10°Cmin-1. O gás efluente do
reator foi analisado por um detector de condutividade térmica (TCD) e o consumo de H2 foi
medido quantitativamente. A quantidade de H2 consumida foi determinada comparando a área
do pico com a área de uma amostra padrão de CuO. A área superficial dos catalisadores foi
determinada por fisissorção de N2 a 77K, utilizando a equação de B.E.T em um equipamento
Quantachrome Nova 2.0
Resultados e Discussão
Os difratogramas de DRX revelaram a presença da fase de NiO, juntamente com as
linhas de difração referindo-se à solução sólida SrO-CeO2 . Verificou-se que 8% de SrO
atinge o limite de soubilidade em CeO. Para o suporte contendo 12% de SrO, as linhas de
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difração referentes ao óxido de SrO foram observadas indicando uma segregação desta fase.
O catalisador 10Ni12SrCe mostrou a presença de picos de difração de baixa intensidade
referentes a NiO em 2Ө = 37,30o e 4330o e isto pode ser atribuído a formação de uma fase de
perovskita (SrNiO3) com baixa cristalinidade.
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Figura 1: DRX dos catalisadores de Ni suportados em Sr-Ce: CeO2 (), SrO (), NiO()
A Figura 2 mostra as curvas de RTP dos catalisadores estudados, e observa-se a
preença de dois picos principais de redução, o primeiro entre 500oC à 550oC, e o segundo
próximo a 600oC. Ambos os picos foram atribuidos à redução de espécies de NiO em
diferentes ambientes devido a interações com o suporte. Observa-se que ao aumentar a
quantidade de Sr, o perfil de RTP apresenta aumento nos intervalos de redução, como
consequência levando a junção dos picos. Devido a presença da fase perovskita, observada
nos resultados de DRX para os catalisadores com maiores teores de Sr e Ni, o perfil de RTP
para estes catalisadores, especialmente para o 10Ni12SrCe, mostrou o surgimento de um
terceiro pico (Figura 2: 10Ni12SrCe) entre 500oC à 550oC. As atribuições desses picos de
redução ainda estão sendo investigadas.
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Figura 2: Perfis de RTP dos catalisadores, condições de operação: 10oC.min-1, 1,96%H2 em
Ar, fluxo: 30mL.min-1, massa da amostra = 200mg.
Para todos os catalisadores, o pico de redução do cério superficial pode estar
coincidindo com os picos de redução de níquel. A Tabela 1 resume as áreas de superfície
BET de Ni/SrO-CeO2 antes e após a redução em 800oC/H2. A área de superfície BET diminui
com o aumento do teor SrO, exceto para 5Ni12SrCe que apresentou um aumento na área,
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provavelmente devida a segregação de SrO. Para os resultados das áreas após as reduções, a
diminuiçao dos valores podem ser justificados devido a temperatura que os catalisadores
foram submetidos durante a redução (750oC) juntamente com a formação das espécies de Nio.
Tabela 1: BET área superficial (m2g-1); C: quantidade de carbono (mmol.h-1);
área B.E.T apos
Catalisadores
área B.E.T
C
redução .
5Ni4SrCe
33
8
9
5Ni8SrCe
24
11
12
5Ni12SrCe
35
9
16
10Ni4SrCe
54
14
8
10Ni8SrCe
28
11
10
10Ni12SrCe
16
10
18

Através das análises de EDX, verificou-se que a quantidade dos metais encontram-se
próxima ao valores teoricos, indicando assim a eficiência no método de preparação. A
quantificação das espécies de Ni foi tambem verificada através do consumo de hidrogênio,
calculado através das análises de RTP, obtendo-se resultados bastante proximos dos valores
reais. Possivelmente as interações Ni-suporte levam ao menor grau de redutibilidade.

Tabela 2 : Análises de EDX e RTP
Catalisador
Metal
Ni (wt%)
5Ni4SrCe
Sr/Ce (mol%)
Ni (wt%)
5Ni8SrCe
Sr/Ce (mol%)
Ni (wt%)
5Ni12SrCe
Sr/Ce (mol%)
Ni (wt%)
10Ni4SrCe
Sr/Ce (mol%)
Ni (wt%)
10Ni8SrCe
Sr/Ce (mol%)
Ni (wt%)
10Ni12SrCe
Sr/Ce (mol%)

Nominal
5
4
5
8
5
12
10
4
10
8
10
12

Real
4.7
4.1
5,2
7.9
4.9
12.6
10.7
3.8
11.5
7.7
9.8
12.3

TPR (%wt)
4.9
4.4
4.8
9.6
9.1
9.5
-

De acordo com os resultados (Figura 3), as amostras com maiores teores de Ni
conduziram a maiores taxas de conversão de metano, quando comparados com os mesmos
suportes, porém em relação ao suporte, os catalisadores que contêm 8% de Sr foram os que
apresentaram melhores conversões de metano. Este comportamento está provavelmente
relacionado com a mobilidade elevada de oxigênio, o que melhora a adsorção de H2O (Roh et
al. 2004). Os catalisadores com maior teor de Sr exibiram, além de menor conversão CH4,
possivel desativação com o tempo de reação, indicando a oxidação dos sítios ativos ou à
deposição de carbono sobre estes catalisadores. Os catalisadores foram seletivos para o H2,
CO e CO2. eles apresentaram maior seletividade para o CO2 do que o CO, indicando que a
reação de reação de deslocamento gás-água foi favorecida em todos os catalisadores, o que
também aumenta o seletividade para H2. Os catalisadores à base de solução sólida, (4SrCe e
8SrCe), não sofreram queda na seletividade com o tempo de reação.
A alta seletividade para H2 observada em amostras com base na solução sólida sugere
a ativação de moléculas de água pelas vacâncias de oxigênio em CeO2 formado na solução
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sólida, catalisando a decomposição de água (H2O + Ce2O3 → 2CeO2 + H2), levando a uma
maior produção de hidrogênio (Mérida et al. 1999)
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Figura 3: seletividade do H2 para reaçao de reforma a vapor de metano
A Tabela 1 apresenta a taxa média de deposição de carbono sobre os catalisadores
durante a reação e observa-se que os catalisadores 5Ni12SrCe e 10Ni12SrCe apresentaram
maiores quantidades, indicando assim que o Sr pode estar contribuindo na formação de coque.
Catalisadores com 4 e 8% de Sr apresentaram maior conversão de metano. Este
comportamento pode ser relacionado com a redutibilidade do catalisador de níquel, que
aumentou com o conteúdo Ce, como sugerido por TPR.
Os catalisadores com 4% e 8t% SrO apresentaram CO2 em maior proporção do que o
CO, particularmente 10Ni8SrCe e 5Ni8SrCe, sugerindo um favorecimento da reação de
deslocamento gás-água. Ao comparar a quantidade de H2 produzido por mol de CH4
alimentado, a ordem de produção foi a seguinte 10Ni8SrCe> 10Ni4SrCe> 5Ni8SrCe>
5Ni4SrCe = 10Ni12SrCe> 5Ni12SrCe, mostrando que as amostras com SrO segregados não
favorecem a produção de H2.
Conclusão
A diminuição considerável no valor da área superficial dos catalisadores para as
amostras após o processo de ativação foi verificado e é atribuido pelo processo de sinterizacao
dos catalisadores a 750oC. A quantificação dos metais contidos nos catalisadores está de
acordo com os valores teóricos indicando assim a eficiencia na síntese.
A formação da solução sólida foi possivel para os catalisadores 5Ni4SrCe, 5Ni8SrCe,
10Ni4SrCe e 10Ni8SrCe, e para os catalisadores com maiores teores de Sr, em especifico
5Ni12SrCe e 10Ni12SrCe, além da solução sólida, foram verificadas a presença de SrO e fase
perovskita segregados na estrutura. A presença desses oxidos indica que o limite de
solubilidade para a solução solida Sr-Ce, para os catalisadores investigados foi 8%, e esses
oxidos segregados podem ser indícios para maiores quantidades de coque verificado após os
testes cataliticos. A solução-sólida 10Ni8SrCe e 5Ni8SrCe contribuiu para uma melhor
conversão do metano e maior seletividade em hidrogenio quando comparado com os demais
catalisadores. Essa introdução de Sr2+ no retículo CeO2 conduziu à formação de defeitos de
oxigênio, aumentando assim a condutividade iônica destes materiais que melhoraram a
adsorção de água, favorecendo a gaseificação de espécies C e também aumentando a
formação de H2.

73

Referências Bibliográficas.
Amanda J. de Abreu, Alessandra F. Lucrédio, Elisabete M. Assaf (2012) Fuel Processing
Technology, 102, 140–145.
Bernd Steinhauer a,b, Mohan Reddy Kasireddy a,c, Jo¨ rg Radnik a, Andreas Martin (2009)
Applied Catalysis A: General,366, 333–341.
Benito, M.; García, S.; Ferreira-Aparicio, P.; García Serrano, L.; Daza, L. (2007)
Development of biogas reforming Ni-La-Al catalysts for fuel cells. .Journal of Power
Sources, 169, 177.
Bradford, M.C.J.; Vannice, M.A. (1996), Catalytic reforming of methane with carbon dioxide
over nickel catalysts- I. Catalyst characterization and activity. Applied Catalysis A:
General, 142, 73.
Chen, Y.Z.; Liaw, B.J.; Kao, C.F.; Kuo, J.C. (2001), Yttria-stabilized zirconia supported
platinum catalysts (Pt/YSZs) for CH4/CO2 reforming . Applied Catalysis A: General, 217,
23.
Chen Y.-G.; Tomishige, K.; Yokoyama,K.; Fujimoto, K. (1997), Promoting effect of Pt, Pd
and Rh noble metals to the Ni0.03Mg0.97O solid solution catalysts for the reforming of CH4
with CO2 .Applied Catalysis A: General, 165, 335.
Choudhary, V.R.; Prabhakar, B.; Rajput, A.M. (1995), Beneficial Effects of Noble Metal
Addition to Ni/Al2O3 Catalyst for Oxidative Methane-to-Syngas Conversion. Journal of
Catalysis, 157, 752.
Dissanayake, D.; Rosynek, M.P.; Kharas, K.C.C.; Lunsford, J.H. (1991), Partial Oxidation of
Methane to Carbon Monoxide and Hydrogen over a Ni/AI203 Catalyst. Journal of
Catalysis, 132, 117.
Dow, W.; Wang, Y.; Huang, T. (1996), Yttria-Stabilized Zirconia Supported Copper Oxide
Catalyst: I. Effect of Oxygen Vacancy of Support on Copper Oxide Reduction Journal of
Catalysis, 160, 155.
Fornasiero, P.; Ranga Gao, G.; Kaspar, J.; Erario, F.L.; Graziani, M. (1998), Reduction of NO
by CO over Rh/CeO2–ZrO2Catalysts: Evidence for a Support-Promoted Catalytic Activity
.Journal of Catalysis, 175, 269.
Hardacre, C.; Ormerod, R.M.; Lambert, R.M. (1993), Low-temperature carbon monoxide
oxidation on Pt(111). Dependence of apparent activation energy on reactant gas
composition .Chemical Physics Letters, 206, 171.
Huang, T.J.; Lin, H.J.; Yu, T.C. (2005), A Comparison of Oxygen-vacancy Effect on Activity
Behaviors of Carbon Dioxide and Steam Reforming of Methane over Supported Nickel
Catalysts . Catalysis Letters, 105, 239.
Komiyama M.; Misonou, T.; Takeuchi, S.; Umetsu, K.; Takahashi, J. (2006), Biogas as a
reproducible energy source: Its steam reforming for electricity generation and for farm
machine fuel , International Congress Series, 1293, 234.
Kolbitsch, P.; Pfeifer, C.; Hofbauer, H. (2008), Catalytic steam reforming of model biogas ,
Fuel, 87, 701.
Liu, Y., Zheng, H.; Liu, J.; Zhang, T.; (2002), Preparation of high surface area La1-xAxMnO3
(A: Ba, Sr or Ca) ultra-fine particles use for CH4 oxidation. Chemical Engineering
Journal, 89, 213.
R.J. Mérida, C.E. Rodrigués, L.A. Jiménez, (1999) Characterization of Ni, Mo and Ni–Mo
catalysts supported on alumina-pillared α-zirconium phosphate and reactivity for the
thiophene HDS reaction, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 145, 169–181.
Pengmei, L.; Yuan, Z.; Wu, C.; Ma, L.; Chen, Y.; Tsubaki, N., (2007), Bio-syngas production
from biomass catalytic gasification, Energy Conversion and Management, 48, 1132.
Ranga Rao, G.; Mishra B.G. (2003), Structural, redox and catalytic chemistry of ceria based
materials. Bulletin of the Catalysis Society of India, 2, 122.

74

Ranga Rao, G.; Kaspar, J.; Meriani, S.; Monte, R.; Graziani, M. (1994), NO decomposition
over partially reduced metallized CeO2-ZrO2 solid solutions . Catalysis Letters, 24, 107.
Rivas, B.; Gutiérrez-Ortiz, J.I.; López-Fonseca, R.; González-Velasco, J.R. (2006), Analysis
of the simultaneous catalytic combustion of chlorinated aliphatic pollutants and toluene over
ceria-zirconia mixed oxides . Applied Catalysis A: General, 314, 54.
Srinivas, D.; Satyanarayana, C. V. V.; Potdar, H. S.; Ratnasamy, P. (2003), Structural studies
on NiO-CeO2-ZrO2 catalysts for steam reforming of ethanol, Applied Catalysis A: General,
246, 323.
Wang, J.B.; Hsiao, S.Z.; Huang, T.J. (2003), Study of carbon dioxide reforming of methane
over Ni/yttria-doped ceria and effect of thermal treatments of support on the activity
behaviors, .Applied Catalysis A: General, 246, 197.
Wang, J.B.; Kuo, L.E.; Huang, T.J. (2003), Study of carbon dioxide reforming of methane
over bimetallic Ni-Cr/yttria-doped ceria catalysts, Applied Catalysis A: General, 249, 93.
Wang, J.B.; Wu, Y.S.; Huang, T.J. (2004), Effects of carbon deposition and de-coking
treatments on the activation of CH4 and CO2 in CO2 reforming of CH4 over Ni/yttria-doped
ceria catalysts, Applied Catalysis A: General, 272, 289.
Zhu Xing, Wang Hua, Wei Yonggang, Cheng Xianming, (2010), Journal of Rare Earths, 28,
907-915.

75

DESEMPENHO DO SISTEMA CuO/CeO2 NA REAÇÃO DE DESLOCAMENTO
GÁS-ÁGUA
Tatiana Freitas Silva, Cristhiane Guimarães Maciel, José Mansur Assaf
1

Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Engenharia Química
E-mail para contato: tatianaufv@yahoo.com.br

Resumo:Catalisadores do tipo CuO/CeO2 foram preparado pelo métdo da impregnação úmida
e o suporte céria foi preparado pelos métodos de coprecipitação (CP) e hidrotérmico (H) com
o objetivo de se avaliar o desempenho destes sólidos na reação de deslocamento gás-água. Os
suportes e os catalisadores foram caracterizados por difração de raios X (DRX), medida de
área específica pelo método BET e redução à temperatura programada (RTP). Os
catalisadores foram também caracterizados por Fluorescência de raios X (FRX), medida da
dispersão e da área metálica por redução a temperatura programada de superfícies oxidadas
(S-RTP) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados de atividade catalítica
mostraram a inflência da vazão de vapor d’ água/CO, principalmente para o catalisador
preparado pelo método de coprecipitação em temperaturas de 250-350ºC, sendo este o
catalisador o mais ativo. Esses resultados podem ser suportados pelos resultados dos ensaios
de caracterização, pois o catalisador CuO/CeO2 preparado pelo método hidrotérmico
apresentou partículas de cobre maiores em relação ao CuO/CeO2 cujo suporte foi obtido por
precipitação, com menor dispersão dos sítios catalíticos e menor conversão de CO.
Introdução
A reação de deslocamento gás-água (WGSR - também conhecida como shift) é de
grande interesse em plantas petroquímicas e químicas, permitindo ajustar adequadamente os
níveis de CO e a relação H2/CO para os processos de síntese de amônia e Fischer-Tropsch.
Outro aspecto relevante do processo WGSR é o de aumentar a produção de hidrogênio (pois o
hidrogênio é um produto da reação) ou reduzir a concentração de CO que é um veneno para
catalisadores utilizados em células a combustível (Laborde e González, 2010). Em muitas
aplicações industriais, como a síntese de amônia, o monóxido de carbono atua como veneno
para o catalisador. E é conhecido que quantidades maiores que 100ppm de CO envenenam o
eletrocatalisador de Pt utilizado nas células a combustível de membrana polimérica.(Oliveira,
2001, Kusar et al., 2006; Gunawardana et al., 2009).
Industrialmente, a WGSR é realizada utilizando dois catalisadores diferentes, em dois
estágios, um em alta e outro em baixa temperatura (Ghenciu, 2002). O primeiro estágio,
chamado de High Temperature Water-Gas Shift (HTWGS), favorece a cinética da reação em
detrimento do limite de conversão imposto por limitações termodinâmicas, o que restringe
significativamente a máxima conversão de CO. Para atingir altas conversões, o reator da
HTWGS é seguido por outro que opera a menor temperatura, denominado Low Temperature
Water-Gas Shift (LTWGS), no qual a concentração de CO é reduzida para menos de 2%
(Laborde e González, 2010). O catalisador utilizado para a HTWGS é baseado em óxidos de
ferro e cromo (92%Fe2O3-8%Cr2O3).
Sínteses e processos de preparação afetam algumas propriedades de materiais
baseados em céria como a fase formada, tamanho de partícula, área superficial, atividades
catalíticas, capacidade de liberação e estocagem de oxigênio (OSC), etc. Portanto, muitos
estudos em sínteses e modificação têm sido realizados para desenvolver materiais baseados
em céria com alta atividade catalítica, boa OSC e estabilidade térmica.
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Nesse trabalho, propõe-se o desenvolvimento de catalisadores de cobre suportados em
céria verificando o efeito do método de preparação do suporte na reação de deslocamento gáságua.
Experimental
Preparação dos Suportes
O suporte preparado pelo método hidrotérmico foi preparado da seguinte forma:
dissolução de 1,5 g de Ce(NO3)3.6H2O em 30 mL de água deionizada. Em seguida, adicionouse 20 mL de uma solução de NaOH 10%. A solução permaneceu em agitação durante 15
minutos. A mistura foi transferida para a uma autoclave de 70 mL, sendo o seu volume
completado em 80% com água deionizada. A autoclave foi aquecida durante 15 horas a 100ºC
e em seguida o sistema foi resfriado até a temperatura ambiente. O produto final foi coletado e
lavado várias vezes com água deionizada. O material foi calcinado em fluxo de 100 mL.min-1
em ar sintético, a uma taxa de aquecimento de 5ºC.min-1 até atingir 550ºC, permanecendo
nesta temperatura durante 5 horas.
A preparação do suporte pelo método de coprecipitação seguiu os seguintes passos: os
sais precursores foram dissolvidos em 200 mL de água deionizada, em agitação vigorosa e
levados ao ultrassom. A mistura foi precipitada pela adição (gota a gota) de uma solução
aquosa de hidróxido de amônio (5 mol.L-1) até um valor de pH aproximado a 8,5. O produto
decantado foi filtrado e lavado várias vezes com água deionizada até que as impurezas fossem
eliminadas. O precipitado foi seco a 120ºC por 12 horas e calcinado nas mesmas condições do
método hidrotérmico.
Impregnação do Metal nos Suportes
Os catalisadores foram preparados pelo método da impregnação úmida, no qual uma
quantidade determinada de sal de Cu(NO3)2.2,5H2O foi pesada para a obtenção de 8% em
massa de cobre. O sal precursor do cobre foi transferido para um béquer que continha 30 mL
de água deionizada, levado à agitação por aproximadamente 15 minutos e posteriormente
levado ao ultrassom. Em seguida, a solução aquosa do sal foi impregnada aos suportes
calcinados em um rota-evaporador, sob agitação constante, em 70ºC até a completa secagem
do líquido. Após a impregnação do óxido de cobre sobre os suportes, os materiais foram secos
em estufa por 24 horas e em seguida foram calcinados sob fluxo de ar sintético, a uma vazão
de 100 mL.min-1 com taxa de aquecimento de 2ºC.min-1 até alcançar a temperatura final de
400ºC e nela mantidos durante 4 horas. Os catalisadores resultantes dos processos de
preparação pelos métodos método hidrotérmico e coprecipitação foram denominados
CuO/CeO2(H) e CuO/CeO2(CP), respectivamente.
Caracterizações
Os sólidos foram caracterizados por fluorescência de raios X (FRX), difração de raios
X (DRX), área especifica BET, redução à temperatura programada (RTP), microscopia de
transmissão (MET) e medida da dispersão e área metálica por redução à temperatura
programada de superfícies oxidadas (S-RTP).
As análises FRX foram realizadas em um equipamento da Shimadzu modelo EDX
720. As análises de DRX das amostras foram realizadas em um difratômetro Rigaku Multiflex
com varredura de 10 a 80º, a 2º.min-1, utilizando radiação Cu Kα, com filtro de níquel. A
análise das isotermas de adsorção e dessorção de N2 das amostras foram realizadas no
aparelho QuantaChrome Nova 1200. As amostras foram tratadas a 200ºC, em nitrogênio sob
vácuo durante 2 horas e posteriormente resfriadas até a temperatura de -195ºC, para
possibilitar a adsorção física desse gás, em diferentes valores de pressão parcial. As medidas
de RTP e S-RTP foram efetuadas no equipamento Micromeritics Pulse ChemSorb, modelo
2705, equipado com detector de condutividade térmica (TCD). As imagens de MET foram
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obtidas numa tensão de aceleração de 80 kV através de um microscópio eletrônico de
transmissão da marca Philips, modelo CM200.
Ensaios Catalíticos
As amostras foram submetidas a testes catalíticos a fim de verificar o comportamento
quanto à atividade para a reação de deslocamento gás-água.
Os testes da WGSR foram realizados com alimentação de monóxido de carbono a uma
vazão de 5 mL.min-1 (medido a 25ºC e 1 atm). As razões de CO:H2O utilizadas foram iguais a
1:5 e 1:10. As vazões foram controladas por controlador mássico, sendo os set-point dos
controladores mantidos constantes para todos os sistemas reacionais.
Os catalisadores foram previamente reduzidos com hidrogênio (30 mL.min-1, a 300ºC
por 1 hora) e posteriormente submetidos a um aumento de temperatura até 350ºC numa rampa
de aquecimento igual a 10ºC.min-1. Atingida esta temperatura, iniciava-se o bombeamento de
água, mantendo a alimentação de água constante por alguns minutos até garantir que o vapor
chegasse ao leito catalítico. Após a chegada do vapor d’água ao leito, iniciou-se a alimentação
da mistura CO/N2 observando um aumento da temperatura (reação levemente exotérmica)
indicando o início da reação. Após a estabilização da temperatura, resfriava-se o reator até
350ºC. Após a estabilização da temperatura iniciava-se as análises dos gases efluentes.
Na primeira etapa, a temperatura da reação foi variada no sentido decrescente, desde
350ºC até 150ºC, em intervalos de 50ºC. A cada temperatura foram realizadas 4 injeções.
Esses testes foram realizados com todos os oito catalisadores.
Resultados e discussão
Os teores reais de cobre e cério nos catalisadores foram determinados por FRX. Os
valores nominais e experimentais são apresentados na Tabela 1. Os resultados mostram uma
boa concordância entre os valores nominais e os obtidos experimentalmente.

Tabela 1: Valores mássicos nominais e experimentais dos elementos (Cu e Ce) presentes nos
catalisadores estudados.
% m/m de
% m/m de
% m/m Cu
% m/m Ce
Amostras
Cu
Ce
Experimental
Experimental
nominal
Nominal
CuO/CeO2(H)
9,8
11,5
90,3
88,5
CuO/CeO2(CP)
10,0
11,1
90,0
88,9
Os resultados de medida de área específica, obtidos por intermédio das análises de
fisissorção de N2 para os suportes e catalisadores após calcinação, são apresentados na Tabela
2. O suporte preparado pelo método hidrotérmico apresentou maior área específica em
comparação ao suporte preparado pelo método de co-precipitação.
Tabela 2: Medida de Área específica pelo método BET, tamanho aparente de cristalito,
dispersão e área metálica das amostras estudadas.
Amostras
SBET
DCeO2
DCuO
Dispersão
Área metálica
(m2.g-1)
(nm)
(nm)
(%)
(m2.gcat-1)
CeO2(H)
107
9,4
CuO/CeO2(H)
90
8.9
19,9
61
31,5
CeO2(CP)
56
11,7
CuO/CeO2(CP) 54
9,5
11,0
89,7
46,3
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Observa-se um decréscimo na área superficial das amostras após a adição do metal ao
suporte. Esse decréscimo pode ser devido ao recobrimento dos poros do suporte pelo óxido de
cobre e também devido à baixa área desse óxido, proporcionando a diminuição da área
superficial do catalisador (Sánchez-Sánchez et al., 2007).
Os cálculos de área metálica (S-RTP) foram realizados admitindo a densidade de
1,46x1019 átomos de Cu/m2, como relatado na literatura (Fuentes et al., 2011; Fleming et al.,
2011). O catalisador CuO/CeO2(CP) apresentou melhor dispersão e área metálica em relação
ao catalisador preparado pelo método hidrotérmico.
Na Figura 1 são apresentados os resultados de DRX das amostras após calcinação.

Figura 1 – Difratogramas das amostras estudadas. (A) CeO2 (H), (B) CeO2 (CP), (C)
CuO/CeO2 (H) e (D) CuO/CeO2 (CP)
A análise da Figura revela que todas as amostras apresentam picos referentes à fase
cúbica de CeO2 do tipo fluorita (2θ = 28,6º, 33,2º, 47,5º, 56,4º, 59,2º, 69,5º, 76,9º e 79,3º). As
amostras (C) e (D) são referentes aos catalisadores antes da reação. Pode-se notar essas duas
amostras apresentam picos de difração referentes ao composto CuO (2θ=35,6º e 38,8º), além
dos picos referentes ao CeO2 do tipo fluorita.
Na Tabela 2 são apresentados os valores de tamanho aparente de cristalito de CeO2 e
de CuO calculados através da equação de Scherrer (estimados a partir do pico em 2θ=28,6º
para a céria e em 2θ=35,6º para o óxido de cobre) de todos os catalisadores. Nota-se diferença
do tamanho aparente de cristalito nas amostras preparadas pelos dois métodos, porem
verifica-se que o tamanho de cristalito do CuO sofreu influência marcante do método de
preparação, com o de precipitação resultando em partículas maiores, enquanto o tamanho de
partícula da céria foi bem menos sensível ao método empregado.
Os resultados de RTP revelam que a redução da céria ocorre na faixa de temperatura
de 780 a 800ºC, que podem ser atribuídos à redução da céria bulk. Os picos de redução menos
intensos na faixa de temperatura de 300-550ºC correspondem à redução, na superfície, de
Ce4+ para Ce3+ (Bueno López et al., 2005).
A redução das espécies de cobre nos catalisadores CuO/CeO2(H), CuO/CeO2(CP)
apresenta três picos de redução característicos em temperaturas de até 400 oC. O primeiro pico
está relacionado à redução de espécies de CuO superficiais. O segundo, em temperatura
intermediária, relaciona-se à redução das espécies de CuO presentes no bulk, que apresentam
partículas grandes. Já o terceiro, em temperaturas maiores, diz respeito à redução de espécies
de CuO que estão interagindo com o suporte, ou seja, indica redução simultânea de CuO e
CeO2 intimamente ligado (Papavasiliou et al. 2007).
As imagens de MET dos catalisadores de CuO/CeO2 preparados pelos métodos
hidrotérmico e coprecipitação, antes da redução, são apresentados nas Figuras 2 e 3.
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Figura 2 - Imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) da amostra de
CuO/CeO2(H) calcinada. (A) campo claro (B) padrão de difração de elétrons.

Figura 3 - Micrografias Eletrônica de Transmissão (MET) da amostra CuO/CeO2(CP)
calcinada (A) campo claro (B) padrão de difração de elétrons.
As amostras CuO/CeO2(H) e CuO/CeO2(CP) apresentam a morfologia característica
de partículas esféricas de diâmetros médios de partícula entre 9 e 11nm, respectivamente
(Figura 2Erro! Fonte de referência não encontrada.(A) e Figura 3(A)). Esse resultado está
de acordo com os de DRX e RTP. Os grãos maiores observados podem ser resultantes de
aglomeração de partículas durante a síntese e/ou calcinação, que apareceram mais escuras nas
imagens devido ao contraste de massa-espessura. Além disso, a diferença de contraste
observada entre as partículas menores está relacionada com a orientação das mesmas, ou seja,
quanto mais orientada com o feixe, mais escura aparecerá a partícula (contraste de difração).
Os padrões de difração de elétrons apresentado por estas amostras são característicos de
materiais policristalinos. Os anéis concêntricos representam os planos cristalinos da estrutura
cúbica de face centrada do CeO2, tanto para o catalisador CuO/CeO2(H) quanto para o
CuO/CeO2(CP).
Na Figura 4 são apresentados os resultados da conversão de CO em função da
temperatura dos catalisadores CuO/CeO2 (H) e CuO/CeO2 (CP), nas razões molares CO:H2O
iguais a 1:5 e 1:10, respectivamente. Acima de 200ºC, na razão molar 1:5, os catalisadores
não apresentaram diferença muito pronunciada na conversão de CO, porém o catalisador
CuO/CeO2(CP) foi um pouco mais ativo nessa faixa de temperatura. Já ao aumentar a vazão
de vapor d’ água de 5 para 10 mols, há grande diferença na faixa 250 - 350ºC, sendo o
catalisador Cu/CeO2(CP) o mais ativo.
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Figura 4 - Conversão de CO em função da temperatura de reação para catalisadores de
Cu/CeO2. (A) Reação de Shift: razão molar CO:H2O = 1:5, (B) Reação de Shift: razão molar
CO:H2O = 1:10
Esses resultados podem ser suportados pelos resultados dos ensaios de caracterização,
pois o catalisador CuO/CeO2 (H) apresentou partículas de cobre maiores em relação ao
CuO/CeO2 (CP), com menor dispersão dos sítios catalíticos e menor conversão de CO do
catalisador CuO/CeO2 (H) em relação ao CuO/CeO2 (CP).
Conclusões
Ao aumentar a vazão de vapor d’ água pode-se perceber diferença pronunciada de
conversão do CO na faixa 250-350ºC, sendo o catalisador Cu/CeO2(CP) o mais ativo. Esses
resultados podem ser suportados pelos resultados dos ensaios de caracterização, pois o
catalisador Cu/CeO2 (H) apresentou partículas de cobre maiores em relação ao Cu/CeO2 (CP),
com menor dispersão dos sítios catalíticos, desfavorecendo a conversão de CO a CO2. Pode-se
perceber que sínteses e processos de preparação afetaram algumas propriedades dos
catalisadores tais como o tamanho de partícula, área superficial e dispersão, resultando em
diferenças na atividade catalítica.
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Resumo – Catalisadores de platina suportados em TiO2 e TiO2-CeO2 foram testados na
reação de deslocamento gás-água ou WGSR (Water Gas Shift Reaction). Os catalisadores
foram preparados pelo método de impregnação úmida e caracterizados por técnicas de
difração de raios X (DRX), fisissorção de N2 para medida de área específica BET e redução
à temperatura programada (RTP). Nos ensaios catalíticos, a reação de deslocamento gáságua foi conduzida em estágio simples unificando os regimes HTS (High Temperature Shift)
e LTS (Low Temperature Shift), cobrindo a faixa de temperatura de 450 a 200°C. Os
resultados de RTP mostraram diferenças nas redutibilidades dos catalisadores quando a
platina está suportada em TiO2 e TiO2-CeO2. A interação estabelecida em Pt/TiO2-CeO2
diminuiu a redução de TiO2 em temperaturas mais altas, e essa modificação na
redutibilidade foi atribuída à melhor atividade de Pt/Ti-CeO2 em temperaturas acima de
300°C.
Introdução
A reação de deslocamento gás-água ou WGSR (Water Gas Shift Reaction) representada
pela Equação 1, é moderadamente exotérmica e um passo crítico na produção de hidrogênio
para uso em células a combustível.
CO + H2O ↔ CO2 + H2, ∆H = - 41,1 kJ/mol

Eq. (1)

O interesse na reação de deslocamento gás-água cresceu significativamente nos últimos
anos como resultado dos avanços obtidos no desenvolvimento da tecnologia de células a
combustível e, pela necessidade de desenvolvimento de reatores em escalas menores, capazes
de converter “in situ” combustíveis como o metano. O papel da reação de deslocamento gáságua é proporcionar um passo de diminuição da concentração de CO e aumentar a de
hidrogênio (González et al., 2010).
Os catalisadores convencionais, Cu-ZnO-Al2O3, usados na indústria para a reação de
deslocamento gás-água em baixas temperaturas (LTS) não satisfazem a atividade e
estabilidade requeridas para as condições das células a combustível PEM (Polymer
Electrolyte Membrane). Desta maneira, metais nobres mais ativos como Au, Pt e Pd
suportados em CeO2, TiO2, ZrO2, e óxidos mistos como CeO2-ZrO2 e CeO2-TiO2 têm sido
investigados com o objetivo de desenvolver um estágio simples e eficiente para a tecnologia
de conversão da reação de deslocamento gás-água (Vignatti et al., 2010).
As propriedades do suporte de TiO2 são dependentes de fatores como tamanho das
partículas, arranjo da rede cristalina e da presença de outros óxidos metálicos na superfície. A
mistura de óxido de cério com óxido de titânio proporciona a reposição de oxigênio dos íons
Ti3+ pela atuação do par Ce4+/Ce3+ quando reduzidos, aumentando a resistência térmica à
sinterização e às propriedades redox de TiO2 (González et al., 2008 e Rynkowski et al.,
2000).
Neste trabalho foram preparados catalisadores de Pt/TiO2-CeO2, com variações na carga
de CeO2, e Pt/TiO2 a fim de comparar a influência das propriedades desses suportes no
desempenho catalítico relacionando a atividade dos catalisadores aos resultados de
experimentos de caracterização como RTP, fisissorção de N2 e DRX.
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Experimental
Preparação dos Suportes e Catalisadores
O suporte comercial de titânio (Alfa Aesar) foi estabilizado termicamente no processo
de calcinação a 500ºC por 4 h. Os suportes TiO2-CeO2 com relações atômicas Ce/Ti de 0,016
e 0,032 foram preparados por impregnação úmida do pó estabilizado de TiO2 com soluções
aquosas de nitrato de cério. As cargas de cério usadas no suporte misto foram escolhidas a
partir dos estudos de González et al., (2010) e Zhu et al., (2004). Após a impregnação de
óxido de cério, o sólido resultante foi calcinado com ar a 600ºC por 8 h.
Os catalisadores de Pt suportados (0,5% m/m) foram preparados impregnando cada um
dos suportes sob rotação a 80ºC por 2 h usando soluções aquosas de H2PtCl6.6H2O. Depois da
carga de Pt, as amostras foram calcinadas com ar a 500ºC por 3 h.
As amostras foram designadas Pt/TiO2, Pt/Ti-CeO2 0,016 e Pt/Ti-CeO2 0,032.
Métodos de Caracterização
Medida de área específica pelo método BET
A área específica dos suportes e catalisadores foi calculada aplicando o método BET às
isotermas obtidas pela adsorção física de N2 em temperatura de nitrogênio líquido em
equipamento Micromeritics ASAP 2020.
Difração de raios X – DRX
Os padrões de difração de raios X foram realizados em difratômetro vertical com
radiação CuK ( = 0,1538 nm) com faixa de varredura de 3 a 80° Bragg com taxa de
varredura de 2/min.
Redução à Temperatura Programada – RTP
Os experimentos de RTP foram realizados aquecendo as amostras em fluxo de 5%
H2/N2 (m/m) a uma taxa de 10 °C/min de 25 a 1000 °C em reator de quartzo em forma de U
conectado em equipamento Micromeritics Pulse Chemisorb 2705.
Testes Catalíticos
A reação foi realiza em reator tubular de leito fixo no qual o catalisador foi depositado,
com prévia remoção de contaminantes durante 30 minutos com fluxo de N2 a 120 °C. Em
seguida, o catalisador foi ativado “in situ” durante 2 horas com fluxo de H2 a 450 °C.
A corrente de alimentação do reator contendo 8,4% de CO, 16,5% de H2O e 75,1% de
N2 (% mol/mol), foi calibrada a uma velocidade espacial de 990 mL/min.gcat para a faixa de
temperatura de 450 a 200°C. Os produtos da reação foram analisados on-line em
Cromatógrafo Varian 3800 equipado com dois detectores de condutividade térmica, duas
válvulas de amostragem e colunas de separação Porapaq N e peneira molecular 13 x.

Resultados e discussão
Caracterizações
Propriedades texturais - Fisissorção de N2
As propriedades texturais dos suportes e catalisadores como área específica (SBET) e
porosidade são apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1 – Propriedades texturais dos suportes e catalisadores calcinados
Diâmetro Médio de
Amostra
SBET (m2/g)
V de poros (cm3/g)
poros (nm)
TiO2
145
0,35
9,8
Ti-CeO2 0,016
89
0,29
13,1
Ti-CeO2 0,032

137

0,34

9,9

Pt/TiO2

133

0,33

9,9

Pt/Ti-CeO2 0,016

109

0,33

12,1

Pt/Ti-CeO2 0,032

132

0,32

9,8

A incorporação de CeO2 em TiO2 produziu decréscimos nas áreas dos suportes mistos
quando comparados ao suporte puro de TiO2 de acordo com a massa de CeO2 impregnada,
isto é, para uma relação atômica de 0,032 o decréscimo foi menor do que para a relação 0,016.
González et al. (2010) sugere que essa modificação das áreas na adição de óxido de cério
pode ser devida às modificações no tamanho e no volume de poros das partículas de TiO2
antes menores.
Para os catalisadores, a adição de platina em TiO2 puro produziu decréscimo na área e
de acordo com Jacobs et al. (2005) é típico o aumento do diâmetro de poros após a carga de
um metal em um óxido provavelmente por causa de um bloqueio do metal depositado em
poros mais estreitos, levando a uma diminuição de área e do volume de poros.
A impregnação de Pt no suporte TiO2-CeO2 0,016 produziu um aumento na área ao
passo que para o catalisador Pt/TiO2-CeO2 0,032 houve uma discreta diminuição. Essas
variações nas áreas dos catalisadores podem ter origem na organização da rede cristalina ao
incorporar novas estruturas como PtOx ou CeO2 ou nos efeitos térmicos dos processos de
calcinação levando à modificações na geometria dos poros ou por bloqueio de poros cujos
diâmetros podem ser maiores que o diâmetros das partículas de platina.
Difração de raios X - DRX
A Figuras 1 mostra os padrões de difratometria de raios X dos suportes TiO2, Ti-CeO2
0,016 e Ti-CeO2 0,032.
O perfil de TiO2 apresenta a fase cristalina anatase (JCPDS 21-1272) com reflexões
características nos ângulos 2 de 25,3º, 37,9º e 48,2º. Os suportes modificados com CeO2
apresentam reflexões da fase cristalina anatase com um pico muito fraco em torno de 28,5º
correspondente a fase cúbica de cerianita (*).
Esse pico fraco que representa a fase cerianita indica a capacidade de saturação da
titânia para acomodar as entidades de céria a partir das cargas utilizadas neste trabalho. Zhu et
al. (2004) calculou a capacidade de dispersão da titânia em uma carga equivalente a 15%
m/m, isto é, para cargas superiores a esta quantidade a estrutura da titânia passa a não ser
detectada por DRX devido à maneira de acomodação das estruturas de céria sobre a titânia.
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Figura 1 – Padrões de difração de raios X de TiO2, Ti-CeO2 0,016 e Ti-CeO2 0,032 em que (*)
representa a fase cerianita e (+) a fase anatase em seus principais ângulos característicos.
Para cargas abaixo da capacidade de dispersão a região dos ângulos das principais
reflexões da fase cerianita vai sendo identificada gradualmente, de acordo com a Figura 1 em
que para o perfil de Ti-CeO2 0,016 não se nota mudança aparente quando comparado com o
perfil de anatase pura, ao passo que no perfil de Ti-CeO2 0,032 um pico fraco (*) já pode ser
identificado.
Redução a Temperatura programada de redução
Os perfis de redução dos catalisadores de platina suportados em TiO2, Ti-CeO2 0,016 e
Ti-CeO2 0,032 estão representados na Figura 2.
González et al. (2008) sugere que a formação de óxidos de platina com estequiometrias
diferentes após a impregnação, depende da interação com o suporte e da temperatura de
oxidação no tratamento de calcinação.
De acordo com isso, os dois picos de redução observados para o catalisador em (C)
estão atribuídos à redução de estruturas PtOx e CeO2 superficiais em 150 °C e, CeO2 e TiO2
superficiais em 388 °C, respectivamente. O catalisador em (B) apresenta três picos bem
definidos e estão atribuídos à redução das estruturas PtOx de menor estequiometria (PtO) e
CeO2 superficial em 100 °C, PtOx de maior estequiometria (por exemplo, PtO2) e CeO2
superficial em 190 °C, e CeO2 e TiO2 superficiais em 360 °C, respectivamente.
O pico de redução centrado em 71 °C em (A) indica a redução somente de estruturas de
PtOx, e segundo Panagiotopoulou et al. (2006), quanto menor a temperatura de redução, maior
a cristalinidade (menor estequiometria) do óxido de platina formado na interação com o
suporte durante o tratamento de calcinação.
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Em (A) pode-se notar a redução superficial de estruturas de TiO2 em temperaturas mais
baixas pois o processo de redução começa em 200 °C e termina a aproximadamente 450ºC.
Isso leva a crer que nos suportes mistos as estruturas de CeOx disponibiliza átomos de
oxigênio para cobrir vacâncias na rede de TiO2 fazendo com que estruturas da rede de titânia
comece a reduzir em temperaturas mais altas quando TiO2 está modificado com entidades de
cério (González et al., 2010).
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Figura 2 – Sinais de consumo de H2 obtidos durante TPR: (A) Pt/TiO2, (B) Pt/TiO2CeO2 0,016 e (C) Pt/TiO2-CeO2 0,032.
Desempenho Catalítico
As conversões de CO obtidas na reação de deslocamento sobre os catalisadores de Pt
estão representadas na Figura 3, e, diferenças significativas na atividade dos catalisadores são
observadas dependendo do suporte.
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Figura 3 – Conversão de CO em função da temperatura nos regimes HTS e LTS para os
catalisadores Pt/TiO2, Pt/Ti-CeO2 0,016 (3,3% m/m) e Pt/Ti-CeO2 0,032 (6,5% m/m).
Como corroborado pelos exames de RTP, a mudança na redutibilidade entre Pt/TiO2 e
Pt/TiO2-CeO2 indica a existência de interação superficial das estruturas de CeOx com TiO2 ou
Ce-O-Ti. Relacionando este comportamento e a atividade dos catalisadores, e, com
informações do estudo de Rynkowski et al. (2000) sobre a redução dos íons Ti4+, a qual
começa ocorrer em temperaturas acima de 300 °C, pode-se dizer que no início da reação no
processo HTS, a estrutura de titânio teve sua rede desestruturada por vacâncias de oxigênio
dependendo dos mecanismos operantes, aceitos pela literatura como redox e associativo.
Com a existência de entidades de cério bem dispersas, corroboradas pelos resultados de
DRX, e a interação superficial bem estabelecida entre Ce-O-Ti, as vacâncias de oxigênio na
estrutura de titânio foram ocupadas e regeneradas pela mobilidade de oxigênio armazenado no
CeO2 (Dutta et al., 2006), de tal forma que, ao se aproximar do regime LTS, a estrutura do
titânio passou a garantir a integridade do suporte e a estabilidade metálica de Pt 0, o que
proporcionou maior capacidade de quimissorção de CO pelos sítios de platina (González,
2010).
Para Pt/TiO2, em HTS, não houve regeneração das vacâncias de oxigênio produzidas
pelo mecanismo redox e associativo de formiatos (Vignatti et al., 2010), expondo as
partículas metálicas de Pt a efeitos térmicos de sinterização e desestabilização da rede
cristalina, justificando o desempenho inferior aos catalisadores suportados em óxidos mistos.
O desempenho superior do catalisador Pt/Ti-CeO2 0,032 pode ser atribuído ao maior
teor de entidades de cério impregnados em TiO2, fazendo o intercâmbio de átomos de
oxigênio com a estrutura de TiO2 mais eficiente.
Referências Bibliográficas
DUTTA, G.; WAGHMARE, U.V.; BAIDYA, T. Origin of enhanced reducibility/oxygen
storage capacity of Ce1-xTixO2 compared to CeO2 or TiO2. Chem. Mater., v. 18, p. 3249,
2006.
GONZÁLEZ, I.D.; NAVARRO, R.M.; WEN, W. A comparative study of the water gas shift
reaction over platinum catalysts supported on CeO2, TiO2 and Ce-modified TiO2. Catal.
Today, v. 149, p. 372-379, 2010.

88

GONZÁLEZ, I.D.; NAVARRO, R.M.; FIERRO, J.L.G. Performance enhancement in the
water-gas shift reaction of platinum deposited over a cerium-modified TiO2 support.
Catal. Commun.. v. 9, p. 1759-1765, 2008.
JACOBS, G.; GRAHAM, U.M.; CHENU, E. Low temperature water-gas shift: impact of Pt
promoter loading on the partial reduction of ceria and consequences for catalyst design. J.
Catal., v. 229, p. 499-512, 2005.
PANAGIOTOPOULOU, P.; KONDARIDES, D.I. Effect of the nature of the support on the
catalytic performance of noble metal catalysts for the water-gas shift reaction. Catal.
Today, v. 112, p. 49-52, 2006.
RYNKOWSKI, J.; FARBOTKO, J.; TOUROUDE, R. Redox behavior of ceria-titania mixed
oxides. Appl. Catal. A: Gen., v. 203, p. 335-348, 2000.
VIGNATTI, CH.; AVILA, M.S.; APESTEGUIA, C.R. Catalytic and DRIFTS study of the
WGS reaction on Pt-based catalysts. Int. J. Hydrogen Energy, v. 35, p. 7302-7312, 2010.
ZHU, H.; SHEN, M.; KONG, Y. Characterization of copper oxide supported on ceriamodified anatase. J. Mol

89

EFEITO DO SOLVENTE PREPARAÇÃO DE CATALISADORES MISTOS Al-Si
PARA A PRODUÇÃO DE DIMETIL ÉTER VIA DESIDRATAÇÃO DO METANOL.
Alessandra F. Lucrédio1; Elisabete M. Assaf2; José M. Assaf3
1

Pós-doutoranda no Departamento de Engenharia Química - UFSCar;
2
Professora do Instituto de Química de São Carlos-USP;
3
Professor do Departamento de Engenharia Química - UFSCar.

Resumo. Catalisadores de óxidos mistos -Al2O3–SiO2 (SiO2 = 70% em massa) foram
preparados por co-precipitação com variação do solvente utilizando água deionizada(H),
álcool isopropanol(I) e mistura 50%H2O:50%isopropanol (HI). Para efeito de comparação
foram preparadas amostras de Al2O3 e SiO2 utilizando água deionizada como solvente. Os
catalisadores foram submetidos a análises de EDX, determinação da área superficial e DRX.
Por DRX observou-se a formação da fase -Al2O3 para a amostra com 0% de SiO2 e da fase
amorfa SiO2 para a amostra com 0% de Al2O3. As amostras mistas -Al2O3–SiO2
apresentaram maiores valores de área que os óxidos puros e o valor da área variou com a
modicação do solvente na seguinte ordem H < HI < I, sendo que este efeito teve influência
nos resultados dos testes catalíticos. Nos ensaios com rampa de temperatura, pode-se
verificar o efeito positivo da adição de SiO2 ao catalisador Al2O3, o qual levou a uma
redução da formação de CH4 e CO em altas temperaturas (400 e 500oC), indicando uma
possível modificação da acidez do catalisador pela adição de SiO2, possivelmente devido a
uma mudança no mecanismo de adsorção/dessorção dos reagentes nos catalisadores.
Introdução
Uma possível via para a produção de biocombustíveis é a utilização do biogás
gerado no tratamento de águas residuárias e esgotos durante a digestão anaeróbia de matéria
orgânica. O biogás é composto majoritariamente por metano (60-65%) e CO2 (30-35%),
porém, esta composição pode variar, visto que é dependente do tipo e concentração da matéria
orgânica a ser digerida e da presença de outros ânions como sulfatos e nitratos (NOYOLA et
al., 2006). Estes altos teores de CH4 e CO2 possibilitam a produção de gás de síntese (mistura
de H2 e CO) através da reforma seca ou do acoplamento desta com a oxidação parcial do
metano (Lucrédio et al., 2011), possibilitando a obtenção de produtos com razão H2/CO
variando entre 1 e 2.
Desde meados dos anos 90, o dimetil éter (DME) vem ganhando atenção como uma
alternativa ao diesel. A utilização de DME pode resultar em menor emissão de NOx e de
material particulado (Xia et al., 2006). Para viabilizar o uso de DME como combustível, devese desenvolver um processo no qual ele seja produzido em grandes quantidades e a baixo
custo. O método de produção convencional DME consiste na desidratação do metanol usando
catalisadores ácidos, como zeólitas HZSM-5 e -Al2O3, em um reator de leito fixo. O custo
deste processo é influenciado pelo preço e disponibilidade do metanol, que é uma matériaprima cara. Outra via de produção de DME consiste na conversão direta do gás de síntese,
processo chamado STD (syngas to DME) que apresenta vantagens econômicas e técnicas
sobre a desidratação de metanol. Termodinamicamente, a produção de DME via gás de
síntese é mais favorável do que a partir do metanol e o custo, a princípio, corresponderia a
cerca de dois terços do custo do processo de desidratação do metanol (Mao et al., 2010).
O processo direto consiste em etapas simultâneas, com a formação de metanol
(equação 1) seguida da formação de DME pela desidratação do metanol (equação 2) e a
retirada da água, formada na desidratação de metanol, através da reação de deslocamento gáságua (equação 3), sendo que a soma das etapas representa a reação global (equação 4)
(Takeguchi et al., 2000).
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Síntese do metanol:
CO + 2H2  CH3OH
Desidratação do metanol
2CH3OH CH3OCH3 + H2O
Reação de deslocamento gás-água
H2O + CO H2 + CO2
Reação global
3H2 + 3CO  CH3OCH3 + CO2

H0 = −90,3 kJmol−1

(1)

Ho= -23,4 kJ mol−1

(2)

Ho= -40,9 kJmol−1

(3)

Ho = -258,6 kJmol−1

(4)

A escolha do catalisador ácido para a desidratação do metanol é objeto de vários
estudos, que buscam sólidos ativos que não favoreçam a formação de hidrocarbonetos e
depósitos de carbono. Muitos mecanismos de reação têm sido sugeridos para a desidratação
de metanol sobre catalisadores ácidos sólidos. Supõe-se que o metanol é desidratado sobre
ambos os pares ácido-base de Lewis e ácido Brönsted-base de Lewis. A -Al2O3 possui um
forte caráter ácido de Lewis, porém exibe uma baixa atividade para a desidratação do
metanol, possivelmente devido à adsorção preferencial de água nos sítios ácidos de Lewis.
Além disso, sítios ácidos fortes promovem a polimerização de olefinas e aumentam a
velocidade de formação de coque (Moradi et al., 2010). A acidez da -Al2O3 pode ser
modificada pela adição de dopantes como borato e sílica, entre outros (Takeguchi et al.,
2000).
Este trabalho teve como objetivo verificar o efeito da natureza do solvente na coprecipitação de catalisador Al2O3 – SiO2 contendo 70% em massa de SiO2 e o desempenho
desse catalisador na reação de desidratação do metanol.
Material e Métodos
Preparação
O catalisador Al2O3 foi preparado a partir da precipitação de Al(NO3)2.9H2O com
solução de NH4OH 2M em pH entre 9 e 10, sob agitação. O solvente utilizado foi água
deionizada. Após a precipitação a amostra foi lavada, seca em estufa a 80 oC por 24 horas e
posteriormente calcinada a 600oC em fluxo de ar sintético por 3 horas.
O catalisador SiO2 foi preparado utilizando TEOS (tetra etil ortossilicato) como fonte
de sílicio. No procedimento HCl puro foi adicionado ao TEOS sob agitação em quantidade
suficiente para promover a hidrólise do TEOS (Si(OC2H5)4 + 4HCl  SiCl4 + 4C2H5OH).
Essa mistura formou uma solução transparente a qual permaceu sob agitação por 1 hora. Após
esse período adicionou-se solução de NH4OH 2M até obter pH 9 ocorrendo assim a formação
de um precipitado branco, o qual foi agitado por 1 hora, seguido de repouso por 2 horas,
lavagem, secagem em estufa a 80oC por 24 horas e calcinação em fluxo de ar sintético a
600oC por 3 horas.
A preparação dos catalisadores mistos -Al2O3–SiO2 (SiO2 = 70% em massa) foi feita
pelo método da co-precipitação, com variação da natureza do solvente: H2O (H),
50v%H2O:50v% isopropanol (HI) e isopropanol puro (I); visando diminuir o tamanho de
cristalito dos óxidos, aumentar a área superficial e objetivando a obtenção de um material
mais homogêneo. Para a precipitação primeiramente HCl puro foi adicionado em um dado
volume de TEOS, sob agitação, em quantidade suficiente para promover a hidrólise do TEOS.
Esta mistura foi mantida em agitação por 1 hora. Após esse período adicionou-se
simultâneamente solução de Al(NO3)3 e solução de NH4OH 2M, em pH 9, ocorrendo assim a
formação de um precipitado branco, o qual foi agitado por 1 hora, seguido de repouso por 2
horas, lavagem, secagem em estufa a 80oC por 24 horas e calcinação em fluxo de ar sintético
a 600oC por 3 horas. A amostra foi denominada 30Al70Si e para o solvente utilizou-se a
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seguinte notação: H para H2O, HI para a mistura 50v%H2O:50v% isopropanol e I para
isopropanol puro.
Caracterização
A quantificação da composição foi determinada usando um microscópio eletrônico de
varredura LEO 440 com filamento de tungstênio, acoplado a um detector de energia
dispersiva de raios X. As amostras foram preparadas na forma de pastilhas e recobertas com
camada de ouro para evitar o carregamento de carga elétrica, que ocorre em amostras não
condutoras.
As análises de Área Superficial Específica foram realizadas por adsorção de N2 a
baixa temperatura, utilizando um equipamento ASAP 2020 V3.01G.
A análise de difração de raios X (DRX) foi feita à temperatura ambiente em um
Difratômetro URD-6 Carl Zeiss com fonte de radiação Cu Kα (λ = 1,54056 Å), na faixa de 2θ
= 3o a 80o na velocidade de 2o.min-1. A identificação dos compostos foi feita por comparação
com dados da literatura (JCPDS, 1994).
Para as análises de redução a temperatura programada (RTP) utilizou-se um Sistema
Analítico Multipropósito (SAMP3), equipado com detector de condutividade térmica. A
amostra de catalisador (20 mg) foi depositada sobre um leito de lã de quartzo, de forma a fixála no interior do reator. O conjunto foi aquecido a uma taxa de 5°C.min-1, sob fluxo de 30
mL.min-1 de mistura H2/Ar (1,98% v/v), até a temperatura de 1000°C. Esta temperatura foi
mantida por 5 minutos.
Ensaios Catalíticos
A atividade catalítica foi testada em micro-reator tubular de leito fixo de quartzo a
pressão de 1 atm, a fim de analisar a conversão do metanol e a atividade dos catalisadores
para a produção de dimetil éter (DME) em função da temperatura e do tempo de reação. Os
catalisadores foram depositados em um leito de lã de quartzo dentro de um micro-reator de
fluxo contínuo (10 mm de diâmetro interno). Antes das reações, 300mg de catalisador foram
introduzidos no reator e a temperatura foi elevada sob fluxo de ar sintético (75 mLmin -1) a
600 ºC (taxa de aquecimento de 10ºCmin-1) e mantida por 30 minutos. Em seguida, a amostra
foi levada à temperatura de reação sob fluxo de N2. Durante a reação o fluxo de N2 (45
mLmin-1) foi mantido, servindo como gás de arraste. O metanol foi alimentado na sua forma
pura por meio de uma bomba dosadora com vazão de 1,1 mL.h -1 (LHSV= 2,9h-1) passando
por um vaporizador mantido a 180oC. Após passar pelo reator, a corrente efluente é
direcionada para um condensador mantido a 0oC, onde ocorre a separação da fase gasosa
(DME + N2; ponto de ebulição do: DME= -23oC; Metanol= 64,7oC) e da fase líquida. As
análises dos reagentes e produtos gasosos foram realizadas em linha, por cromatografia
gasosa, em equipamento Varian, modelo CP3800 equipado com detector de condutividade
térmica. Ao final dos testes interrompeu-se o fluxo de reagente e o catalisador foi mantido em
atmosfera de N2 para resfriamento. Os produtos líquidos condensados foram coletados ao
final do teste catalítico e reservados em condições adequadas para posterior análise por
cromatografia gasosa (Hewlett Packard 5890), utilizando coluna capilar do tipo HP-FFAP (25
m x 0.2 mm i.d.) e detector do tipo FID.
Os testes catalíticos foram realizados nas seguintes condições:
1.
Rampa de temperatura: os catalisadores foram submetidos a ensaios de desidratação
do metanol nas seguintes temperaturas: 200oC, 300oC, 400oC e 500oC por um período de 2
horas em cada temperatura.
2.
Ensaio catalítico a 300oC por 5 horas.
A conversão (X) do metanol e o redimento (Y) em DME foram calculados de acordo
com as equações abaixo:
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Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta as composições químicas dos catalisadores teórica e real, obtida por
EDX. Para as amostras do conjunto 30Al70Si, a amostra preparada somente com água
apresentou uma perda significante em Si, o que pode ser devido a uma hidrólise incompleta
da fonte de silicio (TEOS) nas condições de síntese. Pode-se observar que o valor mais
próximo ao teórico foi o obtido com a síntese utilizando isopropanol puro.
Tabela 1. Razão mássica Al:Si teórica e real. Valores de área superficial específica (método
BET)
Amostra
Al/(Al+Si)
Si/(Al+Si)
Área BET
(m2.g-1)
Al2O3

1

0

201,6

SiO2

0

1

243,6

30Al70Si - teórico

0,33

0,67

-

30Al70Si - H

0,46

0,54

210,6

30Al70Si - HI

0,39

0,61

257,6

30Al70Si - I

0,34

0,66

305,6

A Tabela 1 apresenta dados de área obtidos pelo método BET. Para as amostras de
Al2O3 e SiO2 puros preparados com água, pode-se observar que a silica apresenta uma maior
área que Al2O3 e que a amostra 30Al70Si-H apresenta uma área intermediária entre as áreas
desses dois óxidos. Considerando o efeito do solvente na área, observa-se um aumento da área
com a variação do solvente na seguinte ordem H< HI< I. Pode-se observar que esse é um
efeito do solvente e não da relação Al:Si, tendo em vista que para as amostras preparadas pela
mistura HI (H2O: isopropanol) e I (isopropanol) as áreas obtidas (Tabela 2) foram maiores
que a da silica pura.
As análises de DRX das amostras após tratamento térmico em atmosfera oxidante são
apresentas nas Figuras 1 e 2. A Figura 1 apresenta os difratogramas dos catalisadores puros,
Al2O3 e SiO2 onde é possível observar uma baixa cristalinidade das amostras. De acordo com
estes difratogramas e consulta de dados no JCPDS, o suporte Al2O3 apresenta picos referentes
à fase - Al2O3. Já a amostra de Silica pura apresenta apenas um pico em 2= 22,5 referente a
difração de SiO2 amorfo (JCPDS, 1994).

Figura 1: Difratogramas de raios X das amostras Al2O3 e SiO2.
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De acordo com a Figura 2, as amostras do conjunto 30Al70Si, apresentaram baixa
cristalinidade, com picos compatíveis com SiO2 amorfo ou com uma fase do tipo
aluminossilicato com alta concentração de SiO2 (JCPDS no.29-86), Al2Si50O103. Não foi
verificado efeito do solvente na estrutura cristalina das amostras.
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Figura 2: Difratogramas de raios X do conjunto 30Al70Si (= SiO2; =Al2Si50O103)
Os catalisadores foram submetidos a testes catalíticos com variação de temperatura na
faixa de 200oC a 500oC, em intervalos de 100oC.
A Figura 3 apresenta os resultados com valores médios conversão do metanol (%) e
rendimento em DME (%) para o catalisador clássico de desidratação do metanol, Al2O3.
Pode-se observar pela Figura 3 que as maiores conversões de metanol foram alcançadas em
300oC e 400oC. De acordo com a literatura (Zhang et al., 2011), existe uma temperatura ótima
para a conversão do metanol por volta de 300oC, sendo que acima dessa temperatura ocorre
um declínio no equilíbrio com o aumento da temperatura. A 400 oC e 500oC foram obtidos os
melhores rendimentos em DME, porém, em 400oC já se começa a observar a formação de
produtos indesejados como CH4 e CO, indicando uma possível decomposição do metanol.
Para efeito de comparação, fez um teste em branco, passando metanol puro pelo reator vazio e
não se observou a decomposição térmica do metanol nas temperaturas estudadas.
Rendimento em DME
Conversao de MeOH

Al2O3

100

(%)
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20
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300
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Temperatura ( C)

Figura 3: Teste com rampa de temperatura para a amostra Al2O3.
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A Figura 4 apresenta os resultados de conversão do metanol (%) e rendimento em
DME (%) para o conjunto 30Al70Si. A 300oC a amostra 30Al70Si- I apresentou o maior
valor de conversão do metanol, sendo este valor comparável com a Al2O3 pura, e o maior
rendimento em DME dentre todas as amostras. Uma característica particular dessa
amostra, 30Al70Si- I, é que ela foi a que apresentou o maior valor de área superficial deste
conjunto. Acima de 400oC observa-se uma diminuição na conversão do metanol e no
rendimento em DME, diferentemente da amostra 30Al70Si – HI que apresentou aumento
na conversão do metanol e aumento no redimento em DME acima de 400oC, tendo um
comportamento mais próximo da Al2O3 nessas temperaturas.
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Figura 4: Teste com rampa de temperatura para o conjunto 30Al70Si.
A Tabela 3 apresenta a relação entre as frações de DME, CH4 e CO no teste com
rampa de temperatura a 500oC.
Tabela 3: Relação entre as frações de DME, CH4 e CO produzidos no
ensaio de desidratação do metanol a 500oC.
Amostra
DME
CH4
CO
Al2O3
0,36
0,34
0,30
30Al70Si-H
0,62
0,33
0,05
30Al70Si-HI
0,97
0,01
0,02
30Al70Si-I
0,91
0,08
0,01
Pode-se observar que no caso do catalisador Al2O3, as razões são praticamente iguais
entre esses produtos. De acordo com a literatura a -Al2O3 , fase encontrada para essa amostra
por DRX, possui um forte caráter ácido de Lewis, estes sítios ácidos fortes podem promover a
polimerização de olefinas, levando a deposição de carbono (Moradi et al., 2010). Com a
adição de 70% em massa de SiO2, os catalisadores se tornam mais seletivos para a produção
de DME e observa-se uma queda na produção de CH4 e CO, mostrando um efeito positivo
com a adição de SiO2. Este efeito se torna ainda mais evidente com a nas amostras 30Al70Si
– HI e 30Al70Si – I, onde se observa uma diminuição significativa na formação desses
produtos indesejados. Além disso, vale lembrar que essas amostras apresentaram uma alta
conversão de metanol nessa temperatura, com valores comparáveis ao catalisador Al2O3. Este
efeito se deve provavelmente aos pares ácido-base de Lewis e ácido Brönsted-base de Lewis
presentes na amostra modificada com SiO2, que mudam a força e o tipo de adsorção dos
reagentes no catalisador associado a um aumento da área superficial devido a variação do
solvente no método de preparação.
Observou-se que após os ensaios com rampa de temperatura, todas as amostras
mudaram a coloração, passando da cor branca para a cor preta, sendo esse um possível
indicativo da deposição de carbono. Isto pode ter ocorrido devido a formação de CH 4 e CO a
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500oC, a qual pode ocorrer por decomposição do metanol. Análise gravimétrica das amostras
após a rampa de temperatura não indicou mudança na massa do catalisador. As amostras
foram submetidas análise de difração de raios X (Figura não apresentada), a fim de verificar
uma possível mudança em sua estrutura, ou ainda a formação de carbono do tipo grafítico
(pico em 2Ɵ = 26o). Porém, as amostras não apresentaram mudança no perfil do difratograma
após o teste, indicando que não houve variação na estrutura. Também não foi observado o
pico de difração referente ao carbono do tipo grafítico (2Ɵ = 26o), isso devido uma possível
sobreposição do pico referente a esta fase com o pico do SiO2 ou mesmo devido a não
formação dessa fase cristalina de carbono.
A Tabela 4 apresenta a média da conversão do metanol e do rendimento em DME
obtido em 5 horas de teste catalítico a 300oC. Para efeito de comparação foi feito um teste
catalítico utilizando SiO2 pura, que apresentou uma baixa atividade, com baixa conversão de
metanol e baixo rendimento em DME, o que já era esperado devido ao fraco caráter ácido
desse material.
Tabela 4: Conversão média do metanol e rendimento médio em DME no
ensaio catalítico a 300oC por 5 horas.
Amostra
Al2O3
SiO2
30Al70Si-H
30Al70Si-HI
30Al70Si-I

Conversão de Metanol
(%)
88
18
83
66
85

Rendimento DME
(%)
70
17
42
43
73

Para o conjunto 30Al70Si observa-se que não houve variação no valor médio do
rendimento para a amostra 30Al70Si – H comparado ao ensaio de 2 horas (Figura 4), porém
para as amostras 30Al70Si – HI e 30Al70Si – I observa-se uma queda no rendimento em
DME quando comparado à média de 2 horas, o que reflete uma queda na atividade com o
tempo de reação para essas amostras. Para a Al2O3, observou-se um aumento no valor médio
do rendimento de DME, o que pode ser um indicativo de deposição de material sobre sítios
ácidos da Al2O3, mudando assim o mecanismo de adsorção/dessorção dos reagentes e
consequentemente a seletividade.
Conclusões
Os catalisadores se mostraram ativos para a reação de desidratação do metanol. A
variação do solvente não modificou a estrutura cristalina dos catalisadores, porém amostras
preparadas pela mistura H2O: isopropanol e isopropanol apresentaram maiores valores de
área. Nos ensaios catalíticos a 300oC, a amostras preparada com isopropanol puro foi a que
apresentou maior rendimento em DME. Além disso, nos ensaios com rampa de temperatura,
pode-se verificar o efeito positivo da adição de SiO2 ao catalisador Al2O3, que levou a uma
redução da formação de CH4 e CO em altas temperaturas, indicando uma possível
modificação da acidez do catalisador pela adição de SiO2, o que pode mudar o mecanismo de
adsorção/dessorção dos reagentes nos catalisadores e consequentemente a seletividade para a
fromação de DME.
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Resumo. Entre as fontes renováveis de energia estudadas atualmente para substituir o óleo
diesel e o gás liquefeito do petróleo (GLP) destaca-se o dimetil éter (DME). O DME
apresenta alto número de cetano, baixa emissão de particulados e é praticamente isento de
enxofre e aromáticos, além de produzir índice baixo de NOx. Suas propriedades físicas são
similares àquelas de gases liquefeitos de petróleo (propano e butano). Há um grande interesse
no desenvolvimento de catalisadores com funções mistas metal/ácido que atuem com
eficiência na obtenção de DME a partir do gás de síntese em uma única etapa. Portanto, essa
proposta tem como objetivo o desenvolvimento de catalisadores de -Al2O3 e SiO2 contendo
ácido 12-tungstofosforíco na reação de desidratação do metanol. Nesta proposta, os
catalisadores serão caracterizados através das técnicas: Difração de Raios-X; Espectroscopia
por Espalhamento de Raman; Assim, os resultados obtidos através da caracterização dos
catalisadores poderão ser correlacionados com a atividade e seletividade dos mesmos frente à
obtenção do DME a partir da desidratação do metanol.
Introdução
Polioxometalatos
Heteropolioxometalatos (HPOMs) ou Polioxometalatos (POMs) constituem uma
classe de nanoclusters formados por oxigênio e metais de transição cujas variações em
tamanho, composição e arquitetura molecular os têm destinado a propósitos diversos. As
principais aplicações desses compostos estão centradas em eletrônica molecular, dispositivos
eletro-ópticos, ciência dos materiais e em medicina (Katsoulis, 1998).
O primeiro poliânion foi preparado por Berzelius em 1826 e era um fosfomolibdato
[PMo12O40]3-. A estrutura de um composto bem similar, isto é [PW12O40]3-, foi determinada
aproximadamente 100 anos mais tarde através de difração de raios-X por Keggin. A estrutura
era nova e mostrou-se tão complicada que o nome “Keggin” para esse politungstato e para as
séries [XM12O40]n- foi adotada. Na fórmula, X pode ser B, Si, Ge, Pv, Asv, enquanto que M
pode ser tanto molibdênio quanto tungstênio (Pope, 1983; Jeannin, 1998). A característica dos
HPOMs e dos POMs em receberem elétrons sem alteração da estrutura inicial faz deles
importantes compostos no desenvolvimento de processos catalíticos (Pope, 1983).
Dimetil éter
Enquanto o petróleo fornece basicamente três opções de combustível para uso em
veículos automotores e outros geradores de energia (diesel, gasolina e nafta), fontes
renováveis podem fornecer uma gama bem maior, na qual se inclui hidrogênio, metano,
metanol, etanol, além de diesel e nafta sintéticos (obtidos por reações de Fischer-Tropcsh Demirbas, 2007) e dimetil éter (Semelsberger et al, 2006). Entre os combustíveis sintéticos de
nova geração projetados para serem menos poluentes pode-se destacar o DME, que pode ser
considerado excelente substituto tanto para o diesel como para o gás liquefeito do petróleo
(GLP). O DME apresenta características físico-químicas e de queima muito semelhantes
àquelas do GLP. Adicionalmente, o composto apresenta alto número de cetano, baixa emissão
de particulados e é praticamente isento de enxofre e aromáticos, além de produzir índice baixo
de NOx. O DME tem sido considerado um possível substituto para o diesel. Enquanto este
último apresenta índice de cetano entre 55 e 60, o DME apresenta índice igual a 55.
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O DME é o éter mais simples, com fórmula química CH3OCH3. Suas propriedades
físicas são similares àquelas de gases liquefeitos de petróleo (propano e butano). Este éter tem
chama azul durante a queima e não forma peróxidos. Apesar de pertencer à classe dos
compostos orgânicos voláteis (VOC), o DME é não-carcinogênico, não-mutagênico e nãotóxico (Prasad et al, 2008). É, também, considerado pouco nocivo ao ambiente, com potencial
de aquecimento global, em horizonte de tempo de 100 anos, 3 vezes menor que o do CO2 e 70
vezes menor que o do CH4 (Semelsberger et al, 2006).
Rotas catalíticas
A rota tradicional de produção de DME envolve um processo em duas etapas:
inicialmente, gás de síntese é convertido a metanol e, na sequência, este é desidratado a DME.
Este processo é conhecido como GTL (gas to liquid). Ocorre também a reação de
deslocamento gás-água. Estas etapas são mostradas nas equações a seguir (Wang et al, 2009):
Síntese do metanol:
CO + 2H2 ↔ CH3OH

ΔH0 = -90,3 kJ.mol-1

(1)

Desidratação do metanol:
2CH3OH ↔ CH3OCH3 + H2O

ΔH0 = -23,4 kJ.mol-1

(2)

Reação de deslocamento gás-água:
H2O + CO ↔ H2 + CO2

ΔH0 = -40,9 kJ.mol-1

(3)

Reação global:
3H2 + 3CO ↔ CH3OCH3 + CO2

ΔH0 = -258,6 kJ.mol-1

(4)

O gás de síntese pode ser obtido através da reforma seca do metano (Rostrup-Nielsen,
2002), reação 5, utilizando como reagentes CH4 e CO2 gerados na digestão anaeróbia de
águas residuárias.
Reforma seca do metano
CH4 + CO2  2CO + 2H2

ΔHo = 247 kJ.mol-1

(5)

Um inconveniente da reforma seca de metano é a formação de depósitos de carbono
durante a reação, na forma de filamentos que causam desativação do catalisador e
entupimento do leito reacional. Pesquisas têm sido realizadas para contornar este problema e
aumentar a vida útil dos catalisadores.
A etapa de síntese do metanol a partir do gás de síntese é termodinamicamente
desfavorável, levando à necessidade de operação do reator em altas pressões. A desidratação
do metanol a DME, por sua vez, pode ocorrer em pressão ambiente.
Como pode ser observado nas reações 1 a 4, o metanol produzido na primeira é
consumido na segunda, produzindo água, que é consumida na reação de deslocamento gáságua, formando hidrogênio como um dos produtos, que é reagente para a primeira reação.
Este encadeamento, onde um dos produtos de cada etapa é um reagente para a reação
seguinte, resulta em reação global na qual o gás de síntese é rapidamente transformado em
DME e CO2. É interessante ressaltar que a reação de deslocamento gás-água utiliza
catalisadores metálicos de mesma natureza dos utilizados para a síntese do metanol,
viabilizando a possibilidade de realização do processo em única etapa, utilizando catalisador
com funções mistas metal/ácido. Vários pesquisadores buscam o desenvolvimento de
processos para produção de DME em uma única etapa (Morandi et al, 2008). O catalisador
bifuncional deve ser constituído de dois tipos de centros ativos, um com função metálica e
outro com função ácida (Liu e Iglesia, 2004). Como precursores do componente metálico
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podem ser usados CuO, ZnO, Al2O3, Cr2O3, enquanto a função ácida pode ser obtida
utilizando compostos polioxometalatos do tipo Keggin. Como catalisadores na etapa de
desidratação do metanol, será utilizado o ácido 12-tungstofosfórico (HPW), devido ao grande
número de sítios ácidos de Brønsted com moderada força ácida que apresenta em sua
superfície (Carr et al, 2011 ) e os suportes SiO2 e a -Al2O3. Para a função metálica, na etapa
de síntese do CH3OH, o catalisador mais tradicional CuO/ZnO/Al2O3 tem sido aplicado com
sucesso (Prasad et al, 2008). Para obter um catalisador bi-funcional, alguns pesquisadores
promovem a mistura de ambos (Morandi et al, 2008), mas sabe-se que isso pode resultar em
modificação da acidez da catalisador.
Material e Métodos
Preparação dos suportes -Al2O3 e SiO2
A -Al2O3 e SiO2 utilizados como suportes foram macerados e as partículas foram
classificadas com uma peneira granulométrica de 80-60 mesh (diâmetro:0,175- 0,208) e
calcinados à 600o C por 3h sob fluxo de ar sintético.
Método de impregnação
Para a preparação dos catalisadores via impregnação úmida foram utilizados -Al2O3 e
SiO2 em suspensão aquosa. A solução de ácido 12-tungstofosforíco, com quantidade mássica
de 40%, foi adicionada em um balão de fundo redondo juntamente com o suporte,
prosseguindo, o sistema foi colocado em um evaporador rotativo a 80ºC. Após, as amostras
foram secadas a 80ºC por 12 h e posteriormente, calcinadas a 350ºC por 3 h com uma taxa de
aquecimento de 2ºC.min-1.
Metodologia
 Espectroscopia por Espalhamento Raman para auxiliar nas análises superficiais dos
sólidos.
 Difração de Raios X, para determinação das fases cristalinas presentes e do grau de
cristalinidade das amostras.
Ensaios catalíticos
Para a avaliação do desempenho catalítico dos compostos preparados foram realizados
testes em micro-reator tubular de leito fixo, analisando-se a atividade e seletividade com
relação aos produtos das reações de conversão de gás de síntese em dimetil éter, bem como a
estabilidade dos catalisadores frente às reações de desativação.
Na montagem experimental foi utilizado, um reator tubular, localizado verticalmente no
interior de um forno tubular elétrico, equipado com controlador de temperatura e programador
de velocidade de aquecimento, sendo continuamente alimentado com os reagentes préaquecidos. A vazão mássica dos reagentes foi controlada utilizando-se controladores de fluxo
mássico. A temperatura da reação foi monitorada por termopares inseridos no leito catalítico.
A análise de reagentes e produtos foi realizada por cromatografia a gás, com a coleta de
amostras em linha através de válvula pneumática de injeção e com estação de trabalho para
armazenar e processar os cromatogramas.
Resultados e Discussão
Caracterizações
A espectroscopia por espalhamento Raman foi utilizada para auxiliar na caracterização
dos catalisadores tratados a 350ºC. Os espectros obtidos estão aprentados na Figura1.
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Figura 1: Espectros Raman: (a) HPW, (b) SiO2, (c) HPW-SiO2, (d) -Al2O3 e (e) HPW--Al2O3

Na Tabela 1 estão apresentados às atribuições de algumas das principais bandas vibracionais
do ácido 12-tungstofosforíco (HPW) (Bridgeman, 2003).
Tabela 1: Posições e atribuições das principais bandas do espectro Raman do HPW
Número de onda (cm-1)
Atribuição
Deformação axial assimétrica W-Ot
1000
Deformação axial assimétrica W-O2c1-W, W-O2c1-W
920
Deformação angular W-O2c1-W, W-O2c 2-W
522
Deformação angular O2c1-W-Ot, W-O2c1-W
228
Analisando os espectros Raman da Figura 1, notou-se nos espectros (c) e (e) referentes
a HPW-SiO2 e HPW--Al2O3, respectivamente, a apresença dos modos de deformações axiais
e angulares do HPW. Como não houve deslocamento dos modos vibracionais atribuidos aos
grupos W-Ot e O2c1-W-Ot, W-O2c1-W, isso demostra que o HPW está presente na superfície
e não sofreu coordenação com a SiO2 e -Al2O3.
Os resultados dos difratogramas dos catalisadores após tratados a 350º C, estão
apresentados na Figura 2. As identificações das fases cristalinas foram realizadas utilizando os
arquivos de dados (JCPDS).
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Figura 2: Difratogramas de raios X dos catalisadores: (a) HPW, (b) SiO2, (c) HPW-SiO2, (d)
-Al2O3 e (e) HPW--Al2O3
As fases cristalinas dos catalisadores formadas foram: (a) HPW apresentou picos de
difração em ângulo de Bragg 2 = 6,8º; 8,4º; 21,3º; 29,1º; 47,3º; 55,2º; 62,3º; (b) mostra os
picos de difração referentes ao suporte SiO2 nos ângulo de Bragg 2 = 11,8º; 22,6º; (c) HPWSiO2 apresenta todos os picos de difração da SiO2 e os picos de difração referentes ao HPW,
mostrando que o HPW foi impregnado sobre a SiO2; (d) mostra os picos de difração
referentes ao suporte Al2O3 nos ângulos de Bragg 2 = 37,02º; 39,3º; 45,9º; 60,6º; 66,9º e (e)
HPW--Al2O3 apresenta os principais picos em ângulos de Bragg referentes ao -Al2O3 e o
HPW, mostrando que o HPW foi impregnado sobre a -Al2O3
Ensaios catalíticos
Na Tabela 2 estão mostrados os valores de conversão do metanol e o volume de
efluente líquido obtido (metanol não reagido mais água) no final de cada reação. As reações
foram realizadas com 100 mg de catalisador a 300ºC por 6h.
Tabela 2: Conversão do metanol e o volume de efluente líquido obtido (metanol não reagido mais água)

Catalisador

Volume de metanol
alimentado (mL.h-1)

HPW
SiO2
HPW-SiO2
-Al2O3
HPW--Al2O3

6mL
6mL
6mL
6mL
6mL

Volume de
líquido não
reagido
3,2mL
4,7mL
0,8mL
1,1mL
1,5mL

Conversão do metanol
(%)
(6-3,2)/6 = 46,7%
(6-4,7)/6 = 21,7%
(6-0,8)/6 = 86,7%
(6-1,1)/6 = 81,7%
(6-1,5)/6 = 75,0%

A adição do HPW no suporte SiO2, formando o catalisador HPW-SiO2 levou a um
aumento significativo na conversão do metanol comparando-o com o HPW e SiO2. No
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entanto a adição do HPW no suporte -Al2O3, formando o catalisador HPW--Al2O3 levou a
uma pequena dimimuicão da conversão de metanol.
Conclusão
Neste trabalho foram preparados os catalisadores com teor mássico de 40% de HPW
sob SiO2 e -Al2O3. Os compostos foram caracterizados com as técnicas espectroscopia
Raman e difratometria de raios X.
Através das análises de espectroscopia por espalhamento Raman pode-se observar os
deformações axiais assimétrias e deformações angulares do HPW, presentes nos catalisadores
HPW-SiO2 e HPW--Al2O3 e como não houve deslocamento destes modos vibracionais,
significa que o HPW está presente na superfície e não sofreu coordenação com SiO 2 e Al2O3.
Os ensaios reacionais permitiram avaliar a atividade dos catalisadores frente a reação
de desidratação do metanol. As reações foram realizadas a 300ºC, o catalisador HPW-SiO2
levou ao um aumento significativo na conversão do metanol comparando-o com o HPW e
SiO2.
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II) PRODUÇÃO BIOLÓGICA DE HIDROGÊNIO
E UTILIZAÇÃO EM CÉLULAS A
COMBUSTÍVEL:
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Resumo. Este trabalho avaliou o impacto da temperatura, carga orgânica aplicada (COA kg DQO.m-3.d-1) e Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) na produção de hidrogênio em
reatores de leito fixo alimentados com vinhaça. A faixa de TDH e COA variaram de 24 a 8 h
e de 36,2 a 108,6 kg DQO.m-3.d-1, respectivamente, e as temperaturas estudadas foram 25°C
e 55°C. Nos reatores mesofílicos, a COA inicial (36,2 kg DQO.m³.d -1 ) foi considerada a
carga limite de produção de hidrogênio. Por outro lado, nos reatores termofílicos, a
produção de hidrogênio (mmol-H2.h-1 ); a produção volumétrica de hidrogênio
(mL-H2.h-1.L-1); e o rendimento máximo (mmol-H2.g-1DQOremovida) aumentaram com a
faixa da COA entre 36,2 e 72,4 kg DQO.m³.d -1 , entretanto, observou-se decréscimo, em
ordem sequencial de 28,5%, 38,5%; e 32% quando a COA foi de 108,6 kg DQO.m³.d -1.
Dessa forma, as melhores condições operacionais foram: temperatura de 55 °C; TDH de
12 horas e COA de 72,4 kg DQO.m³.d -1.
Introdução
No cenário competitivo atual, a inovação é um diferencial. A mesma pode ser advinda
por meio da utilização da tecnologia e do conhecimento. Segundo dados da Secretaria do
Comércio Exterior (SECEX), de outubro a dezembro de 2011, as exportações brasileiras de
etanol atingiram 699.784 m³ de litros, um crescimento de 18,13% em relação ao exportado em
igual período de 2010.
Considerando que para cada m3 de etanol produzido, aproximadamente 13 m3 de
vinhaça são gerados, na safra 2011/2012, foram gerados mais de 350 milhões de m³ de vinhaça.
A recuperação de energia de resíduos, na forma de biogás, mais especificamente na forma de
hidrogênio, auxiliaria como diferencial competitivo no mercado internacional visto que a
vinhaça apresenta potencialidade para produção de hidrogênio devido à sua alta concentração
de matéria orgânica e conteúdo nutricional, favorável ao crescimento microbiano. Tal
potencialidade, foi confirmada por Fernandes et al., (2010) que obteve rendimento máximo
igual a 25 mmol H2/g DQO em reator em batelada alimentado com vinhaça.
A Carga Orgânica Aplicada (COA) é um parâmetro usualmente adotado para o
dimensionamento de reatores, principalmente quando os mesmo são destinados ao tratamento
de efluentes industriais, nos quais a concentração da matéria orgânica é mais elevada do que o
esgoto sanitário. O mesmo pode ser manipulado por meio da variação da concentração inicial
do substrato ou pelo Tempo de Detenção Hidráulica (TDH).
Hanfez et al. (2010) corroboram a necessidade de definir uma faixa de carga orgânica
ou uma carga orgânica ótima para o rendimento máximo de hidrogênio. Esses mesmos
autores investigaram o impacto de seis cargas orgânicas (6,5 a 206 kg DQO.m-3.d-1) no
desempenho de um reator produtor de hidrogênio com sistema de clarificação (IBRCSs)
compostos por um reator de mistura completa seguido de um sedimentador, como forma de
dissociar o tempo de retenção celular do TDH.
O reator foi alimentado com efluente sintético à base de glicose, com um TDH fixo
aplicado de 8 h, a 37°C. O sistema foi capaz de manter rendimento de produção de hidrogênio
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(YH2) igual a 2,8 mol H2.mol-1glucose quando a faixa de COA variou de 6,5 a 103
kg DQO.m-3.d-1, diminuindo para 1.1 mol H2.mol-1glucose sob COA de 206 kg DQO.m-3.d-1.
Cheong e Hansen (2007) defendem que a fermentação termofílica geralmente
apresenta maior velocidade de produção de hidrogênio e por esse motivo, poderia ser de
interesse da indústria, desde que a água residuária apresente altas temperaturas.
Adicionalmente, presume-se que o tratamento dessas águas residuárias sob condição
termofílica é mais eficiente por degradar compostos orgânicos, remover patógenos e ser
resistente à contaminação (Talabardon et al., 2000; Zabranska et al., 2000).
Pouco se sabe sobre o comportamento de reatores alimentados, em fluxo contínuo,
com vinhaça da cana de açúcar. Há apenas um estudo consistente que demonstrou a
viabilidade da digestão anaeróbia da vinhaça, sob condição termofílica (Souza et al.,
1992). No entanto, em relação à produção de hidrogênio, nenhum estudo foi constatado.
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da
Temperatura, do TDH e da COA na produção de hidrogênio em reatores acidogênicos de leito
fixo alimentados continuamente com água residuária proveniente da indústria sucroalcooleira
a fim de obter parâmetros operacionais e contribuir com o avanço do conhecimento na área.
Material e Métodos
Reatores
O experimento foi conduzido em reatores anaeróbios de leito fixo, escala de laboratório.
Os mesmos foram construídos em tubos de acrílico (diâmetro interno – 800 mm; diâmetro
externo – 88 mm; e comprimento – 750 mm) perfazendo um volume total e útil de
aproximadamente 3,5 e 2,5 L, respectivamente. Os reatores foram divididos em quatro
compartimentos: câmara de alimentação (100 mm – 0,5 l); leito (500 mm – 2,5 l); câmara de
coleta do efluente (100 mm – 0,5 l); e câmara de coleta do biogás (50 mm – 0,25 l). O leito foi
confinado com auxílio de telas (aço inoxidável) e fixadas por hastes (5 mm) do mesmo material.
Material suporte
O material suporte utilizado foi o polietileno de baixa densidade na forma de aparas
irregulares.
Água residuária
A vinhaça utilizada no experimento é oriunda da indústria sucroalcooleira, São
Martinho, Pradópolis, São Paulo, Brasil. A vinhaça apresentou a seguinte composição: 4,1 ± 0,9
g.L-1 carboidratos, 35,2 ± 2,6 g.L-1 O2 (DQO), 16,7 ± 1,1 g.L-1 O2 (DBO5), 15,8 ± 3,1 g.L-1
(COT), 0,7 ± 0,02 g.L-1 N (NTK), 0,16 ± 0,05 g.L-1 P-PO4 3+ (fósforo) e 1,4±0,3 g.L-1 SO4 2(sulfato), resultando em uma relação DBO5/DQO igual a 0,5, relação C/N e C/P de 22 e 98,8,
respectivamente.
Inoculação
O inóculo foi obtido pelo processo de fermentação natural da vinhaça. Para tal, a
vinhaça foi filtrada em papel filtro (Nalgon®, 80 g.m-² e porosidade de 3 µm) a fim de reduzir
a interferência da fermentação alcoólica devido à presença de leveduras no efluente. Em
seguida, o pH do efluente foi ajustado para 6.5 por meio da adição de solução de NaOH 50%
e mantido por três dias em câmara escura. Após esse período, o efluente fermentado foi
bombeado para os reatores e recirculado por 5 dias. (Leite et al., 2008; Peixoto et al., 2011).
Operação dos reatores para produção de hidrogênio
A produção de hidrogênio foi avaliada em quatro reatores de leito fixo, dispostos em
paralelo, submetidos a diferentes TDH e COA. Os TDH aplicados foram: 24 h (R 24); 16 h
(R 16); 12 h (R 12); e 8 h (R 8) que correspondem a COA, em ordem sequencial, de 36,2; 54,3;
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72,4; e 108,6 kg DQO.m-3.d-1, respectivamente. Os reatores foram alimentados continuamente
com vinhaça bruta (pH = 6,5) por meio de uma bomba peristáltica (Gilson®, modelo Minipuls),
em câmara termostatizada, sob condição mesofílica a 25°C (RM - Etapa 1) e termofílica a 55°C
(RT - Fase 2), conforme a Figura 1.
7

Fase 1

6

Fase 2

5
2

4
1

3

Figura 1. Esquema do aparato experimental. 1. Refrigerador (4 °C), 2. Reservatório (20 L) 3.
Bomba peristáltica 4. Câmara termostática 5. Reatores de leito fixo 6. Selo hídrico 7. Medidor
de biogás.
Método analítico
O volume de gás produzido foi mensurado com auxílio do medidor de gás Ritter®
MilligasCounter. A análise da composição do biogás gerado - hidrogênio (H2), dióxido de
carbono (CO2) e metano (CH4) – foi realizada em cromatógrafo gasoso Shimadzu® GC-2010
equipado com uma coluna capilar Carboxen 1010 PLOT (30 m x 0.32 mm) e detector de
condutividade térmica. A temperatura do injetor e do detector foi mantida em 220°C e 230°C,
respectivamente e a rampa de aquecimento da coluna foi de 130°C a 135°C, a 46°C.min-1. A
vazão do gás de arraste (Argônio) utilizado foi de 5,66 mL.min-1 e o volume de amostra
injetado foi de 500 µL.
A concentração de carboidratos foi determinada pelo método fenol-sufúrico, utilizando
sacarose (1% m/v) como curva padrão (Dubois et al.,1956). A absorbância da solução foi
medida na região visível (490 nm) e substituída na equação gerada a partir da curva padrão de
sacarose (1% m/v) de intervalo de 20 a 180 mg C12H22O11/L.
As análises de ácidos (acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico, valérico e
capróico), acetona e álcoois (metanol, etanol e n-butanol) foram realizadas em cromatógrafo
Shimadzu GC 2010, equipado com detector de ionização de chama (DIC) e coluna HPINNOWAX, de 30 m x 0,25 mm (diâmetro interno) x 0,25 m (espessura de filme). As
condições cromatográficas foram: rampa de temperatura do forno 35C (0 min) 2C.min-1
38C (0 min) 10C.min-1 75C (0 min) 35C.min-1 120C (1 min) 10C.min-1 170C (2 min);
temperatura do injetor (250C); temperatura do detector (280C); razão de split: 1,0; fluxo do
gás de arraste (H2) - 1,6 mL.min-1; fluxo do make-up ou gás auxiliar (N2) - 30 mL.min-1;
fluxos dos gases da chama - ar sintético (300 mL.min-1) e H2 (30 mL.min-1).
As demais variáveis pH, DQO e sólidos voláteis totais (SVT) foram determinados
conforme Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005).
Análises estatísticas
Os resultados foram analisados pelo teste de Homecedasticidade para verificar se as
variâncias eram iguais por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Em caso
de variâncias diferentes, utilizou-se o teste de Mann-Whitney (não-paramétrico) e para
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variâncias iguais utilizou-se o teste Tukey. Todos os testes foram realizados ao nível de 5% de
probabilidade, conforme Dagnelie (1973).
Resultados e Discussão
Produção de hidrogênio
O reator com polietileno de baixa densidade como suporte sob condição
mesofílica, neste trabalho reportado como RM 24, apresentou valor médio de hidrogênio
compondo o biogás de 11,3%. Entretanto, não foi observado hidrogênio no biogás
produzido pelos RM 16, RM 12 e RM 8. Esses últimos foram desmontados após verificar
estabilidade de conversão de carboidratos.
Buitrón e Carvajal (2010) avaliaram a produção de hidrogênio em reatores
operados em bateladas sequenciais alimentados com vinhaça de Tequila e constataram
insignificante produção de hidrogênio, quando o THD de 12 horas a 25°C foi aplicado.
Esses autores atribuíram possível inibição dos microrganismos produtores de hidrogênio
às melanoidinas.
Em contraste aos reatores mesofílicos, a composição do biogás dos reatores
termofílicos apresentou valores médios de hidrogênio de 24,3% (RT 24); 30,6% (RT 16),
36,2% (RT 12); e 36,9% (RT 8), conforme a Figura 2. Vale ressaltar que durante o
período experimental não foi observada a presença de metano, indicando que o tipo de
inoculação aplicado foi viável para o sistema acidogênico.

A

B

C

D

Figura 2: Composição do biogás dos reatores termofílicos ao longo do período exper imental: A.
RT 24, B. RT 16, C. RT 12 e D. RT 8.

No RM 24, a produção de hidrogênio aumentou nos cinco primeiros dias, alcançando
valor máximo no 6° dia. Após esse período, a produção de hidrogênio diminuiu, atingindo
valores nulos após o 13° dia. Diferentemente do reator mesofílico (RM 24) que apresentou uma
produção pontual de hidrogênio, foi observado produção contínua de hidrogênio em todos os
reatores termofílicos.
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Durante o período experimental sob condição termofílica, o pH efluente se manteve
estável (~ 5,0), a partir do 7° dia (Figura 3A). Além disso, foi observada uma conversão da
matéria orgânica de 66% para os carboidratos e uma faixa de conversão média entre 21% e 33%
para a DQO, conforme as Figuras 3B e 3C.
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B
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D

E

F

Figure 3: Variáveis monitoradas durante o período experimental. ( X ) afluente, ( ) RT 24, ( ) RT 16,
( )RT 12 e ( ) RT 8. A. Variação do pH afluente e efluente; B. Conversão de carboidratos (%); C. Conversão
de DQO (%); D. Vazão molar de hidrogênio (mmol-H2.h-¹); E. Produção volumétrica de hidrogênio
(mL- H2.h-¹.L-¹) e F. Rendimento (mmol-H2.g-DQOremovida-1).

Em relação à produção de hidrogênio, expressa na forma de vazão molar de
hidrogênio - mmol-H2.h-1, foram observados valores médios de 0,4 mmol-H2.h-1 (RM 24
e COA = 36,2 kg DQO.m³.d -1); 0,2 mmol-H2.h -1 (RT 24 e COA = 36,2 kg DQO.m³.d -1);
1,3 mmol-H2.h-1 (RT 16 e COA = 54,3 kg DQO.m³.d -1); 2,1 mmol-H2.h-1 (RT 12 e 72,4
kg DQO.m³.d -1); e 1,5 mmol-H2.h-1 (RT 8 e COA = 108,6 kg DQO.m³.d-1).
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Para os reatores mesofílicos, a COA inicial (36,2 kg DQO.m³.d -1) foi considerada
a carga limite de produção de hidrogênio. Por outro lado, nos reatores termofílicos, a
produção de hidrogênio aumentou com a faixa da Carga Orgânica Aplicad a entre 36,2 e
72,4 kg DQO.m³.d -1, com decréscimo de 28,5% na produção quando a COA foi de 108,6
kg DQO.m³.d -1 (Figura 3D).
A Produção Volumétrica de Hidrogênio média (HPR) observada no RT 12 foi de
40,5 mL-H2.h-1.L-1, seguido dos RT 8 (24,9 mL-H2.h-1.L-1), RT 16 (18,6 mL-H2.h-1.L-1) e
do RT 24 (2,5 mL-H2.h-1.L-1 ). Assim como a produção de hidrogênio, a HPR aumentou
com a faixa da Carga Orgânica Aplicada entre 36,2 e 72,4 kg DQO.m³.d -1, com
decréscimo de 38,5% na produção quando a COA foi de 108,6 kg DQO.m³.d-1 (Figura
3E).
Em relação ao reator mesofílico, assim como nos demais parâmetros supracitados,
a COA inicial de 36,2 kg DQO.m³.d -1 foi considerada a carga limite de produção e
resultou em uma HPR média de 5,36 mL-H2.h-1.L-1.
O rendimento máximo (Y H2 máximo) foi observado no RT 12
(7,8 mmol-H2.g-1DQOremovida), seguido dos RT 16 (3,3 mmol-H2.g-1DQOremovida), e dos
RT 24 e RT 8 (1,8 mmol-H2.g-1DQOremovida). O YH2 dos reatores aumentou com a faixa da
Carga Orgânica Aplicada entre 36,2 e 72,4 kg DQO.m³.d-1. Entretanto, observou-se
decréscimo de 32% no rendimento quando a COA foi de 108,6 kg DQO.m³.d -1, conforme
a Figura 3F.
O YH2 máximo do RM 24 foi superior (20,4 mmol-H2.g-1DQOremovida) ao RT 12
(7,8 mmol-H2.g-1DQOremovida) contudo, não foi observada produção contínua no RM.
A baixa produção de hidrogênio observada sob condição mesofílica (25°C) pode
ter sido associado à baixa relação C/N que conduziu a energia obtida no catabolismo para
assimilação e crescimento celular. Visto que o acréscimo de fonte de carbono à água
residuária implicaria em perdas na produção de etanol, uma das alternativas seria
diminuir o rendimento da biomassa acidogênica, por meio da operação dos reatores sob
condição termofílica (55°C), estratégia que se mostrou adequada
A Tabela 1 sumariza os principais resultados ontidos na operação dos reatores
acidogênicos sob condições mesofílicas e termofílicas.
Tabela 1: Resumo com os principais dados obtidos com o monitoramento dos reatores.

Variáveis Monitoradas

Conversão de sacarose (%)
Conversão de DQO (%)
Vazão molar de
hidrogênio
(mmol-H2 . h -1)
Rendimento
(mmol-H2.g-1DQOremovida)
Produção Volumétrica de
Hidrogênio
(mL-H2.h -1.L-1)

Valor

Condições Operacionais
Tempo de Detenção Hidráulica – TDH (h)
24
16
12
8
Carga Orgânica Aplicada – COA (kg DQO.m³.d -1)
36,2
54,3
72,4
108,6
RM
RT
RM
RT
RM
RT
RM
RT

Médio

66,2

66,6

65,3

66

72,8

65,5

61,4

65,6

Máximo

76,3

78,0

80,7

72,3

78,0

74,6

79,1

71,8

Médio

15,9

21,3

22,5

26,2

22,9

29,8

22,6

33,1

Máximo

35,6

53,4

35,6

50,5

41,3

43

33,9

43,3

Médio

0,4

0,2

0,0

1,3

0,0

2,1

0,0

1,5

Máximo

2,4

0,4

0,0

2,7

0,0

5,2

0,0

4,7

Médio
Máximo

2,9
20,4

0,6
1,8

0,0
0,0

1,9
3,3

0,0
0,0

2,5
7,8

0,0
0,0

0,8
1,8

Médio

5,3

2,5

0,0

18,6

0,0

40,5

0,0

24,9

Máximo

35,5

8,3

0,0

39,6

0,0

175,2

0,0

68,6

Ren et al., (2006) estudaram a influência da COA na produção de hidrogênio em
reatores em escala piloto (volume útil de 1,48 m³) operados por um período superior a
200 dias, sob temperatura igual a 35°C e alimentados com melaço. Esses autores
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observaram que tanto o rendimento quanto a velocidade específica de produção de
hidrogênio aumentaram com o aumento da COA. Assim, quando a COA variou de 6,32
kg DQO.m³.d -1 para 68,21 kg DQO.m³.d -1, máxima produção de hidrogênio foi observada
(8,25 m³.d-1 ou 230 L-H2.h-1.L-1 ). Todavia, a produção de hidrogênio decresceu quando a
COA foi superior a 68,21 kg DQO.m³.d -1.
Os resultados do teste de normalidade indicaram distribuição normal para vazão molar
de hidrogênio e YH2 e distribuição diferente da normal para a HPR. O teste Tukey indicou
diferença entre os grupos com nível de significância de 5%. Entretanto, o teste de MannWhitney indicou que a HPR foi igual para os RT 16, RT 12 e RT 8.
Dessa forma, considerando que as variáveis: vazão molar de hidrogênio e YH2 são
mais utilizadas em termos de rendimento do processo e de investigação científica, observouse que as condições ótimas para o processo foram: temperatura de 55°C; TDH de 12 horas e
COA de 72,4 kg DQO.m³.d-1.
Por outro lado, as condições: temperatura de 55°C; TDH de 8 horas; e COA de 108,6
kg DQO.m³.d-1 favoreceu uma maior HPR (variável geralmente adotada em projeto de
dimensionamento) o que resultaria em reatores de menor volume capazes de produzir
hidrogênio por litro de reator igual estatisticamente, às condições impostas aos RT 16 e
RT 12.
Avaliação dos produtos intermediários – Ácidos Orgânicos Voláteis (AOV) e solventes
Na Tabela 2 observa-se que não houve uma diferenciação clara entre as
concentrações dos produtos intermediários obtidos para os reatores mesofílicos e
termofílicos operados sob diferentes TDH e COA, não sendo possível, portanto,
diferenciar as operações apenas com base nos intermediários gerados. Em relação, aos
reatores mesofílicos, apesar da produção pontual de hidrogênio, concentrações de
compostos orgânicos (ácidos orgânicos e solventes) de interesse comercial foram
produzidos.
Tabela 2: Concentração média dos produtos intermediários.
24

Produtos
intermediários

36,2
RM
Metanol (MeOH)
Etanol
(EtOH)
Ácido acético
(Hac)
Ácido propiônico
(Hpr)
Ácido butírico
(Hbu)
Ácido valérico
(Hva)
Ácido capróico
(Hca)

Concentração média (g.L -1 )
Tempo de Detenção Hidráulica – TDH (h)
16
12
8
Carga Orgânica Aplicada – COA (kg DQO.m³.d -1)
54,3
72,4
108,6
RT
RM
RT
RM
RT
RM
RT

0,02±0,02

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,16±0,05

0,2±0,1

0,1±0,1

0,2±0,1

0,1 ± 0,1

0,3± 0,1

0,1 ± 0,1

0,2 ± 0,1

0,86±0,5

2,0±0,8

1,6±0,1

1,5±0,7

1,4 ± 0,3

0,8 ± 0,5

2,3 ± 0,7

0,4 ± 0,3

1,45±0,79

0,8±0,5

0,5±0,3

1±0,3

0,8 ± 0,3

1,6 ± 0,5

1,5 ± 1,0

1,2 ± 0,1

1,24±0,5

0,9±0,5

1,6±0,6

1,3±0,5

1,8 ± 0,4

1,5 ± 0,7

2,1 ± 0,8

2,9 ± 0,9

0,37±0,38

0,4±0,3

0,1

0,1

0,2 ± 0,1

0,0

0,4 ± 0,8

0,0

0,05±0,02

0,3±0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1 ± 0,2

0,1

Conclusões
Estatisticamente, as condições ideais para as variáveis vazão molar de hidrogênio e YH2
foram: 55°C; TDH de 12 horas e COA de 72,4 kg DQO.m³.d-1. Em relação a variável HPR as
condições ótimas foram: temperatura de 55°C; TDH de 8 horas; e COA de 108,6 kg
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DQO.m³.d-1. Vale ressaltar que as primeiras variáveis são indicadas em termos de
investigação científica e a última comumente aplicada em projeto de dimensionamento. Dessa
forma, tais condições poderiam implicar em maiores rendimentos do processo e em reatores
de menores volumes, respectivamente. Apesar de o máximo rendimento ter sido observado no
RM 24 (2,9 mmolH2.g-1DQOremovida) não foi observado produção contínua de hidrogênio.
Vale ressaltar que do ponto de vista da engenharia, as condições ótimas observadas neste
trabalho, apresenta viabilidade para a água residuária em questão, pois a temperatura de
lançamento da vinhaça varia entre 80 e 100°C, o que resultaria em pouca dependência de
fornecimento de energia ao sistema, garantindo assim, sustentabilidade da planta de
tratamento.
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Resumo. O presente trabalho teve como objetivo estudar a produção de hidrogênio a partir
de glicerol em reator em batelada (etapa 1) e em reator anaeróbio de leito fixo e fluxo
ascendente (etapa 2), utilizando uma cultura proveniente da indústria de laticínios (grãos de
kefir). Dentre os valores de DQO testados na etapa 1, a maior produção absoluta e específica
máxima foi alcançada para a DQO de 30 g.L-1, valor máximo utilizado nos ensaios,
chegando a 33,3 mmol de H2 e 3,33 mmol H2.g-1 de STV, respectivamente. Porém, para os
valores de rendimento, tem-se que a menor DQO testada (5 g.L-1 DQO) apresentou o maior
valor, chegando a 0,22 mmol H2.g-1 de DQO. Na etapa 2, o reator contínuo operado com 30
g.L-1 e TDH de 60h, inicialmente deu indicativo de potencial para a produção de hidrogênio,
porém houve o fim abrupto da produção de biogás, que provavelmente se relacionou com a
inibição pela queda no pH do afluente.
Introdução
Atualmente, o petróleo é a principal fonte de energia utilizada no mundo, mas sua
disponibilidade é limitada e a procura por novas fontes de energia renováveis é de grande
interesse (Da Silva, et al. 2009). Uma das alternativas energéticas pode ser a produção
biológica de hidrogênio por meio da utilização de resíduos orgânicos como matéria-prima
para o processo.
O processo de fermentação para geração hidrogênio pode ocorrer utilizando vários
resíduos orgânicos, com o emprego de culturas mistas ou puras (Hallenbeck, 2004). Dentre
essas possibilidades, a matéria-prima avaliada neste trabalho foi o glicerol, que se encontra
disponível como um produto secundário da fabricação de biodiesel, e pode ser revalorizado
por meio da geração de hidrogênio e outros produtos.
Agnelli (2010) avaliou a produção de ácidos graxos voláteis e hidrogênio a partir de
águas residuárias industriais e domésticas em reator anaeróbio em batelada. Os resultados
mostraram que para o inóculo proveniente de uma cultura de microorganismos da indústria de
laticínios (grãos de kefir), os maiores valores de produção de hidrogênio se deram com a
utilização do glicerol como substrato, tendo em vista que também foram testados esgoto
doméstico e vinhaça. Os valores chegaram a aproximadamente 76 mL H2.g STV-1 de
produção máxima, superando os resultados obtidos usando efluentes como a vinhaça.
Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a produção de hidrogênio
a partir de glicerol em reatores em batelada e em reator anaeróbio de leito fixo e fluxo
ascendente.
Material e Métodos
Reatores em Batelada
Foram utilizados frascos Duran de 2L, sendo o volume reacional correspondente a
1000 mL e o “headspace” a 1000 mL.
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Substrato
O principal parâmetro de caracterização foi a determinação da DQO, que foi de a
1.236,6 g. L-1 na amostra bruta de glicerol. Além disso, a densidade encontrada foi de 1.260
kg.m-3, um valor muito próximo ao reportado na literatura. Ressalta-se que o glicerol utilizado
foi proveniente da Indústria Granol, localizada em Anápolis - GO.
Suplementação nutricional
Foi adicionado o meio de nutrientes apresentado na Tabela 1 a todas as fermentações
para a produção de hidrogênio. O meio de nutrientes consistiu-se de uma adaptação do meio
utilizado por Del Nery (1987).
Tabela 1: Composição do meio utilizado
Composto
Concentração (mg.L-1)
CH4N2O
6
NiSO4.6H2O
0,15
FeSO4.7H2O
0,75
FeCl3.6H2O
0,075
CoCl2.2H2O
0,012
CaCl2.6H2O
0,618
SeO2 0.0108
0,0108
KH2PO4
1,608
KHPO4
0,39
Na2HPO4.2H2O
0,828
Inóculo
Foi utilizado como inóculo um complexo bacteriano denominado kefir. De acordo
com Powell (2006) a localização de alguns tipos de bactérias e fungos é claramente definida
entre a superfície e o interior de um grão de Kefir, estando esta distribuição provavelmente
relacionada à atividade específica de cada microrganismo no processo fermentativo. Dessa
forma buscou-se tirar proveito dessas propriedades para a produção de hidrogênio usando os
grãos em forma natural em todos os ensaios.
A concentração de biomassa utilizada foi de aproximadamente 10 g.L-1 STV nos
reatores em batelada e no reator contínuo.
Reatores em Batelada (etapa 1)
Os reatores em batelada foram preparados com glicerol em quatro diferentes
demandas químicas, as quais foram de 5, 10, 15 e 30 g. L-1. Após a preparação do volume
reacional, os valores de pH dos frascos foram ajustados para valores próximos de 5,5, sendo
este um valor adequado para produção de hidrogênio (Lin e Lay, 2004; Chang e Lin, 2003).
Para a remoção do oxigênio e estabelecimento da anaerobiose no sistema, foi
fluxionado argônio na solução até completa troca de atmosfera do volume de “headspace”. Os
reatores foram acondicionados em uma câmara escura a 25ºC.
Reator Contínuo (etapa 2)
O reator foi confeccionado utilizando acrílico e apresentou capacidade total de 3,77 L,
sendo 2,5 L o volume total do leito e 1,125 L o volume de material suporte, resultando em
55% de porosidade de leito, a mesma utilizada por Peixoto (2008).
O reator foi segmentado em 3 partes, sendo a primeira com 100 mm de altura (zona de
mistura), a segunda, onde se localizou o material suporte e os grãos de Kefir (zona de leito)
com 500 mm e a terceira com 150 mm de altura (zona de separação gás-líquido).
A concentração de inóculo utilizada foi a mesma utilizada na etapa 1, ou seja, 10g. L-1
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STV. Os grânulos foram introduzidos no reator juntamente com o material suporte, que foi o
polietileno de baixa densidade.
O substrato foi bombeado para o reator por meio de bomba Gilson modelo 3 MP com
1 canal. A alimentação do reator foi mantida em refrigeração a 4ºC. Inicialmente o reator foi
recirculado por 6 dias para a adaptação da biomassa. O aparato experimental na Figura 1
mostra o reator acondicionado na câmara climatizada (25ºC) sendo alimentado em fluxo
ascendente. Nessa etapa o reator foi operado continuamente com TDH de 60h por 28 dias,
depois dos quais o TDH foi mudado para 30h com mais 12 dias de operação do sistema.

Figura 1: Aparato experimental.
Métodos Analíticos
A composição do biogás (hidrogênio, dióxido de carbono e metano) foi determinada
por cromatografia gasosa (GC 2010 Shimadzu) (Stenerson, 2004) usando detector de
condutividade térmica e argônio como gás de arraste. As temperaturas do injetor, detector e
coluna foram mantidas a 30ºC, 200ºC e 230ºC, respectivamente.
Os ácidos orgânicos foram analisados via um conjunto Shimadzu de cromatografia de
alta eficiência (HPLC) composto por uma bomba LC-10ADvp, uma válvula solenóide FCV10ALvp, um forno CTO-10Avp (temperatura de trabalho de 62ºC), um controlador SCL10Avp, um detector de UV SPDM10Avp com arranjo de diodo de 205 nm e uma coluna de
troca iônica Aminex HPX-87H (0,3 m de comprimento e 7,8 mm de diâmetro interno). O
eluente foi H2SO4 0,005 M com fluxo de 0,8 mL.min. As concentrações dos alcoóis foram
medidas por cromatografia gasosa (GC 2010 Shimadzu), equipada com detector de ionização
de chama e sistema automático de introdução de amostra para COMBI-PAL “headspace”
(modelo AOC 5000) e coluna HP-INNOWAX de 30m x 0.25mm x 0.25μm de espessura. As
concentrações de carboidratos foram determinadas por método colorimétrico (DUBOIS,
1956). Os valores de pH, DQO e SSV foram medidos de acordo com APHA (2005).
Resultados e Discussão
Etapa 1 – Reatores em Batelada
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Os resultados de produção de hidrogênio para cada uma das quatro demandas
químicas testadas estão apresentados na Figura 2, na qual nota-se grande variação entre as
concentrações de substrato avaliadas.

Figura 2: Produção de hidrogênio para os ensaios com os quatro diferentes valores de DQO.
Para os ensaios realizados com DQO de 5 g.L-1, pode-se observar que a concentração
de hidrogênio atingiu o pico de aproximadamente 12 mmol de H 2 em 150 horas.
Comparativamente, esse tempo foi maior em relação ao trabalho de Agnelli (2010), no qual
foram necesárias 120 horas para o estabelecimento do patamar de produção de hidrogênio. É
importante mencionar que em uma das duplicatas (5 g.L-1) foi detectado um vazamento, o que
comprometeu a determinação da produção de biogás no final do ensaio (230h).
Nas duplicatas com valor de DQO de 10 g.L-1, a concentração de hidrogênio atingiu o
pico de 22 mmol de H2 em 250 horas, sendo um tempo maior que o obervado nas bateladas
com DQO de 5 g.L-1, o que sugere que essa concentração matéria orgânica não foi
satisfatoriamente assimilada pela biomassa.
Nos ensaios realizados com DQO de 15 g.L-1, a concentração de hidrogênio atingiu o
valor máximo de 26 mmol de H2 em 210 horas, apresentando portanto um tempo alto de
adaptação até chegar a produção máxima em comparação com a DQO de 5 g.L-1. Porém,
nessa faixa de concentração, o patamar na produção de hidrogênio foi atingido em menor
tempo que o registrado nos ensaios com 10g.L-1 DQO.
Nas bateladas com 30 g.L-1 DQO foi reportado o menor tempo para o alcançar o
patamar de produção de hidrogênio. Além disso, essa carga resultou na produção de 33 mmol
de H2, a mais alta encontrada nessa etapa. Possivelmente a relação entre substrato e
microrganismos (biomassa) favoreceu esse resultado.
Em todos os testes realizados foi detectada remoção de matéria orgânica da ordem de
20 a 30%. As maiores remoções foram observadas nos ensaios com a DQO de 30 g L-1.
Outros autores também observaram remoções próximas de matéria orgânica em sistemas
destinados à produção de hidrogênio, especificamente em reatores em batelada (Van Ginkel e
Logan, 2005). Essa redução incompleta da DQO indica que a matéria orgânica sofreu
oxidação parcial com acúmulo de compostos orgânicos intermediários da degradação
anaeróbia, ou seja, os ácidos. Dessa forma um dos parâmetros que indicariam a atividade do
sistema foi o pH. Para as quatro concentrações de matéria orgânica observou-se uma queda
acentuada, sendo que o pH chegou a valores próximos de 4.
De acordo com a Tabela 2, observa-se que os valores de produção específica máxima
foram maiores para a DQO de 30 g.L-1. Porém, em relação ao rendimento tem-se que a menor
DQO testada (5 g.L-1 DQO) apresentou o maior valor. É possível que os ensaios com maior

116

DQO tenham sido inibidos rapidamente pela queda do pH devido a maior geração de ácidos,
o que os levou a menor aproveitamento da matéria orgânica para a produção de hidrogênio.

DQO
(g.L-1)
5
10
15
30

Tabela 2: Parâmetros da Produção de hidrogênio
Produção de Hidrogênio
Cx
Pmax
Y
Pmax
-1
-1
(g)
(mmol H2.g
(mmol H2.g
(mL H2.g-1
-1
STV.L )
STV)
DQO)
STV)
10
1,20
2,26
29,5
10
2,19
2,19
53,6
10
2,43
1,74
59,3
10
3,33
1,11
81,5

Y
(mL H2.g-1
DQO)
55,2
53,6
42,6
27,2

Comparando com a literatura, Fernandes et al. (2010) observaram uma produção de
4,03 mmol H2.g-1 de STV com a utilização de glicerol a 250 mg.L-1 DQO, sendo que o valor
máximo encontrado nos ensaios deste trabalho atingiu 3,33 mmol de H2.g-1 de STV, o que
indica plausibilidade nos resultados obtidos neste trabalho.
Seifert et al. (2009), obtiveram 0,41 mol H2.mol de glicerol-1 com uma concentração
de 10 g.L-1 de glicerol, ao passo que neste estudo obteve-se 0,22 mol H2.mol de glicerol-1 com
a concentração de 5 g.L-1 de DQO (cerca de 5,1 g.L-1 de glicerol), o que denota correlação
com a concentração do substrato empregada.
Em relação aos ácidos formados nessa etapa destacaram-se as produções dos ácidos
cítrico, acético, butírico e succínico. Os valores máximos de produção de ácidos, que
ocorreram com a utilização de 30 g DQO.L-1, foram de 40 mg.L-1 para o ácido cítrico, 250,4
mg.L-1 para o acético, 11 mg.L-1 para o butírico e 54,6 mg.L-1 para o ácido succínico.
Papanikolaou et al. (2002) obtiveram produção de 35 mg.L-1 de ácido cítrico, sendo essa
concentração inferior à alcançada neste trabalho. Lee et al. (2001) observaram produção de
29,6 mg.L-1 de ácido succínico, embora também inferior a obtida neste trabalho.
Ressalta-se também que a concentração de ácido acético encontrada foi relativamente
alta quando comparada com 39,84 mg.L-1 e 23,6 mg.L-1 obtidas por Fernandes et al. (2010) e
Agnelli (2010), respectivamente. Maior destaque deve ser dado a geração de etanol, que
atingiu cerca de 900 mg.L-1 nas bateladas com 30 g DQO.L-1.
Etapa 2 – Reator Contínuo
Nesta etapa, a primeira fase de operação do reator (TDH de 60h) apresentou produção
de hidrogênio, enquanto na segunda fase de operação a vazão de biogás foi praticamente nula,
conforme é mostrado na Figura 3.

Figura 3: Variação da concentração de H2 – Operação com TDH 60h.
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Conforme mostrado na Figura 3, nos primeiros 6 dias de operação não houve produção
de hidrogênio. Provavelmente a biomassa encontrava-se em fase de adaptação embora o
tempo de 60h tenha sido definido com base na fase lag encontrada nos ensaios em reatores em
batelada.
Após o sétimo dia de operação constatou-se o início da produção de hidrogênio, que
mostrou um perfil ascendente até o 24º dia de operação, no qual foi registrado o maior pico de
produção ( Figura 3). Porém, logo no 25º dia de operação foi registrada uma queda abrupta na
produção de hidrogênio, que culminou na ausência de biogas mensurável no 28º dia de
operação.
A principal hipótese para o comportamento observado no reator foi elaborada com
base nos perfis de pH realizados após o fim da produção de biogás. Nesses perfis ficou
constatado que logo no primeiro ponto de amostragem (acima da zona de entrada do
substrato) o pH encontrava muito baixo, perto de 4. Tal influência sobre a produção de
hidrogênio com a diminuição do pH já havia sido reportada neste trabalho, nos ensaios com
reatores em batelada, o que ajuda a suportar a hipótese levantada. Como também foi detectada
visualmente a formação de biofilme nas mangueiras de silicone usadas para o bombeamento
do substrato, optou-se por diminuir o TDH, de forma a inibir o desenvolvimento de
microrganismos nas mangueiras, o que poderia estar causando a queda no pH afluente, que no
meio de alimentação era de 5,5.
A estratégia de diminuição do TDH não foi efetiva, uma vez que a produção de
hidrogênio não foi retomada conforme observa-se na Figura 3.
Provavelmente o choque de carga orgânica volumétrica agravou os possíveis efeitos
inibitórios causados pelo choque de pH, que poderia estar ocorrendo muito antes que fosse
detectado, já que os perfis de pH foram realizados apenas após o término da produção de
hidrogênio. Embora a produção de hidrogênio tenha cessado, outros produtos foram formados
com o TDH de 60h. Entre eles, os ácidos acético e butírico com concentrações de 136,6 mg.L1
e 217,6 mg.L-1, respectivamente.
Em relação aos produtos formados na operação com TDH de 30h, as maiores
produções foram observadas para os ácidos acético, butírico e propiônico com concentrações
de 197,9 mg.L-1, 813,9 mg.L-1 e 100,2 mg.L-1, respectivamente.
Conclusões
Foi possível obter hidrogênio a partir de glicerol em reatores em batelada e reator
contínuo.
Nos reatores em batelada a maior produção foi obtida com a DQO de 30 g. L-1, a qual
correspondeu a 33,3 mmol de H2 no headspace. Nesta etapa, também foi determinada a fase
lag de produção de hidrogênio, que ficou em torno de 60h para as cargas de matéria orgânica
avaliadas. Na etapa de operação do reator contínuo, possivelmente a inibição pela queda no
pH do substrato levou a falência do reator na produção de hidrogênio, porém na produção de
ácidos e etanol com TDH de 30h houve um pequeno aumento, embora a produção de biogás
tenha se mantido nula, o que aponta para o estabelecimento de uma rota metabólica diferente.
Apesar de não ter produzido hidrogênio de maneira constante, a configuração de reator
empregada apresentou potencial para tal aplicação, bem como para a geração de ácidos
orgânicos.
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Resumo. O principal objetivo do trabalho será avaliar o desempenho da produção biológica
dos gases hidrogênio e metano em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente
tratando água residuária industrial de cervejaria. Os experimentos serão realizados em três
etapas principais. Na primeira etapa serão realizados estudos hidrodinâmicos nos reatores
anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente, sem a presença de biomassa. Na segunda etapa
será iniciada a operação do sistema avaliando-se o desempenho dos reatores acidogênicos
na produção de hidrogênio para diferentes tempos de detenção hidráulica (TDH).
Finalmente, na terceira etapa será avaliado o desempenho de reatores de leito fixo e fluxo
ascendente tratando efluente de reator acidogênico na produção de metano. Com os
resultados parciais pode-se concluir que as configurações de reatores adotados até o
momento não foram eficientes na produção de hidrogênio tratando água residuária de
cervejaria. Para TDH de 3 horas não houve produção de hidrogênio e os reatores
apresentaram metanogênese com baixa produção de biogás. A configuração de reator de
leito fixo empacotado favoreceu o acúmulo de sólidos nos interstícios dos meios suportes
causando a diminuição do volume reacional do leito e do TDH real aplicado, influenciando
diretamente no desempenho final do sistema.
Introdução
Devido a grande popularidade da cerveja, a bebida se coloca em uma posição
econômica importante no cenário mundial, ocupando a quinta posição entre as bebidas mais
consumida no mundo, atrás do chá, refrigerante, leite e café (Fillaudeau et al., 2006). Segundo
dados do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERVE), o Brasil é o nono
consumidor per capita da bebida e o quinto país que mais produz cerveja no mundo,
consumindo cerca de 47,6 litros por habitante por ano e produzindo 8,5 bilhões de litros por
ano.
Essa enorme produção demanda uma grande quantidade de água e consequentemente,
produz grande quantidade de efluentes. Segundo dados da CETESB (Santos, 2005), para cada
1 litro de cerveja produzida, consome-se entre 4 e 10 litros de água, gerando-se de 3 a 6 litros
de efluente, os quais apresentam características bastante específicas. Esta água residuária
possui grande variabilidade quanto a sua composição e apresenta grandes quantidades de
matéria orgânica e sólidos suspensos totais, este último principalmente devido ao descarte das
leveduras utilizadas no processo de fermentação do mosto. A demanda química de oxigênio
(DQO) varia entre 2000 e 6000 mg.L-1 e os sólidos suspensos totais (SST) entre 2900 e 3000
mg.L-1 (Simate et al., 2011). Por ter estas características, a disposição deste efluente não
tratado apresenta grandes riscos de poluição para os corpos d’água, especialmente devido à
carga orgânica presente, que consome oxigênio em sua degradação (Sarfo-Afriye, 2009).
A composição dos efluentes gerados na produção de cerveja (ricos em carboidratos)
favorece a aplicação de processos fermentativos para o seu tratamento, com a vantagem da
possível geração de compostos energéticos (H2 e CH4) para a co-geração de energia elétrica,
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podendo tornar o tratamento desta água residuária economicamente viável e possibilitando a
independência da fábrica frente às usinas de açúcar e álcool.
Nas ultimas décadas, devido ao aumento do consumo de combustíveis fósseis para a
geração de energia, muitos estudos têm enfocado a produção de hidrogênio como uma
alternativa de energia limpa para a redução do efeito estufa, pois o único produto gerado na
sua combustão com oxigênio é a água (Suzuki, 1982; Das & Veziroglu, 2001; van Ginkel &
Sung, 2001; Lin & Lay, 2004a; Lin & Lay, 2004b; Ren et al. 2007; Argun et al., 2008,
Oztekin et al. 2008). A combustão do hidrogênio nos veículos automotores é 50% mais
eficiente do que a gasolina (Cheong et al. 2007), pois o seu conteúdo energético (calor de
combustão: 122 kJ/g) é cerca de 2,75 vezes maior que o obtido com qualquer combustível
baseado em hidrocarbonetos (Argun et al., 2008).
Entre as formas de obtenção de H2 encontram-se as reações de reforma e oxidação
parcial de hidrocarbonetos e álcoois, eletrólise e produção biológica. A produção biológica
torna-se uma das mais atrativas, pois é uma tecnologia de baixo custo quando comparada a
outras técnicas e requer menos energia para geração. A produção biológica de hidrogênio
pode ocorrer por meio de dois processos: fotossíntese e processo fermentativo. A fermentação
é tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser obtido de matéria orgânica presente em
águas residuárias. Diversas pesquisas demonstram a viabilidade da utilização do H 2,
produzido biologicamente, para geração de energia (Alzate-Gaviria et al., 2007, Leite et al.,
2008).
A etapa fermentativa da digestão anaeróbia de resíduos orgânicos é o processo chave
na produção de hidrogênio. Nessa etapa, microrganismos acidogênicos decompõem a matéria
orgânica em H2, CO2 e ácidos graxos voláteis de cadeia curta. Diversos trabalhos, utilizando
reatores anaeróbios para produção de H2, já foram desenvolvidos, principalmente no Japão,
Coréia e Taiwan. Resultados significativos de produção de H2 foram obtidos a partir da
utilização de águas residuárias contendo alta concentração de sacarose (Wu et al., 2003).
Considerando-se a maximização da produção de energia e a minimização da carga
orgânica poluidora presente na água residuária, a inclusão de processo metanogênico em série
ao processo acidogênico, passa a ser muito importante. A estequiometria da acidogênese a
partir da glicose permite constatar que apenas 30% da matéria orgânica inicial pode ser
removida do meio líquido quando há produção de hidrogênio. Portanto, a maior parte da
fração orgânica presente na corrente afluente permanece como produtos solúveis após a
fermentação. Assim, um estágio complementar, após a produção do mesmo, é necessário para
a degradação dessa matéria orgânica. Como a formação de ácidos voláteis, durante a
acidogênese, é a precursora da metanogênese, o processo de produção de hidrogênio pode ser
acoplado eficientemente com uma etapa subsequente para a conversão da matéria orgânica
remanescente a biogás (Venetsaneas et al., 2009).
Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos sobre produção biológica de hidrogênio a
partir de águas residuárias no Laboratório de Processo Biológicos da EESC-USP têm
apresentado avanços consideráveis, partindo da viabilidade de produção e chegando a altas
produtividades em reatores biológicos de leito fluidificado e leito fixo operados de modo
contínuo. No entanto, muitos aspectos fundamentais e tecnológicos ainda precisam ser
investigados para que se consolide essa concepção de reatores inovadores. Da mesma forma,
existe carência de trabalhos sobre produção de metano tratando efluente de reator acidogênico
produtor de hidrogênio.
Material e Métodos
Reatores
Para a fase serão utilizados reatores verticais de fluxo ascendente com dimensões de
80 mm de diâmetro, 610 mm de altura e fundo cônico, com volume útil total de 2622 mL

121

(desconsiderando-se o head space no topo do reator). Cada reator possuirá três compartimento
longitudinais distintos:





Câmara de alimentação (fundo cônico): 710 mL;
Leito reacional (meio suporte): 1578 mL
Câmara de coleta de efluente tratado: 334 mL
Câmara de armazenamento e coleta de gás (head space): 423 mL

Os experimentos serão divididos em dois grupos de reatores: (1) reatores acidogênicos
tratando efluente bruto de cervejaria, visando a produção de hidrogênio e (2) reatores
metanogênicos tratando efluente bruto de cervejaria e efluente de reator acidogênico, visando
a produção de metano e remoção de matéria orgânica. na Figura 1 é apresentado o desenho
esquemático do aparato experimental.
REATORES ACIDOGÊNICOS
Gás

Gás

REATORES METANOGÊNICOS
Gás

Gás

Efluente Tratado
Gás

AC1
(PU)

ME1
(PU)

AC2
(PP)

Efluente Tratado
AC3
(VZ)

ME2
(PU)

Bomba
Peristáltica

Bomba
Peristáltica
Efluente
Cervejaria

Bomba
Peristáltica

Efluente
Industrial Bruto

Efluente Reator
Acidogênico

Tanque
Resfriador (4°C)

Tanque
Resfriador (4°C)

Figura 1: Desenho esquemático do aparato experimental.
Os três reatores acidogênicos serão operados em paralelo, sendo diferenciados pelo
material suporte de biomassa que será utilizado em cada um. Para o primeiro reator (PU)
utilizou-se matrizes cúbicas de espuma de poliuretano envoltas em estrutura rígida de
polipropilelo, para o segundo (PP) foram utilizadas matrizes de polipropileno com diversas
reentrâncias e para o terceiro reator (VZ) não foi utilizado meio suporte com o objetivo de
avaliar o crescimento da biomassa acidogênica em suspensão.
Os dois reatores metanogênicos também serão operados em paralelo, sendo
diferenciados pelo tipo de afluente. O primeiro reator (ME1) será alimentado por efluente de
reator acidogênico enquanto o segundo reator (ME2) será alimentado com efluente bruto de
cervejaria. Ambos os reatores utilizarão como suporte de biomassa matrizes cúbicas de
espuma de poliuretano envoltas em estrutura rígida de polipropilelo.
As fotos ilustrativas dos suportes de biomassa que serão utilizados são apresentadas
Figura 2.
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(a)
(b)
Figura 2: Fotos ilustrativas dos suportes utilizados nos reatores: (a) matriz de espuma de poliuretano
envolta em estrutura de polipropileno; (b) matriz de polipropileno (anel randômico).
Água residuária
A água residuária estudada será proveniente da Cervejaria Baumgartner, localizada no
município de Ipeúna-SP. O fluxograma simplificado de produção e os pontos de geração de
efluentes da fábrica são apresentados na Figura 3.

Figura 3: Fluxograma simplificado da produção de cerveja e principais pontos de geração
de efluente industrial.
A água residuária do processo de produção de cerveja será constituída da mistura dos
seguintes compostos: (1) sobras de bagaço de malte e mosto extraídos da lavagem dos filtros
de mosto; (2) concentrado protéico (Trub) extraído por coagulação e sedimentação após o
processo de cozimento do mosto; (3) descarte de levedura durante o processo de fermentação
da cerveja; (4) remanescente de cerveja da lavagem dos barris antes do envase; (5) lavagem a
quente (60°C) dos tanques de preparo, cozimento e fermentação após sua utilização.
A coleta do efluente industrial será realizada semanalmente no tanque de equalização
da fábrica, sendo posteriormente conservado sob refrigeração de até 4ºC.
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Inoculação
A inoculação dos reatores acidogênicos será feita de forma natural, ou seja, os próprios
microrganismos presentes na água residuária inocularão o sistema. A imobilização da
biomassa ocorrerá por contato do afluente com o meio suporte, sendo recirculado durante uma
semana conforme proposto por Leite et. al. (2008).
Como o crescimento dos microorganismos metanogênicos é lento, os reatores
metanogênicos serão inoculados com lodo proveniente de reator UASB tratando efluente de
abatedouro de aves. Os grânulos de lodo serão macerados e o meio suporte ficará em contato
com a biomassa por 24 horas. Decorrido este tempo, o meio suporte inoculado será
transferido para o reator, iniciando a sua alimentação.
Métodos analíticos
Amostras do afluente e efluente dos reatores serão coletadas para análises de
parâmetros como demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio amoniacal (N-NH4+),
nitrogênio total Kjeldahl (NTK), sólidos suspensos (SS), pH e alcalinidade, as quais foram
realizadas segundo o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998).
Também serão realizadas análises de açúcares, ácidos voláteis e álcoois para a fase líquida
(afluente e efluente) por cromatografia líquida.
Para as amostras de biogás dos reatores serão realizadas análises de composição por
cromatografia gasosa, identificando as concentrações de hidrogênio, dióxido de carbono,
nitrogênio e metano presentes na fase gasosa. A vazão de biogás produzido será medida por
um instrumento MilligasCounter da Ritter®.
Procedimento experimental
A investigação experimental será realizada em três etapas principais. Na primeira
etapa serão realizados estudos hidrodinâmicos nos reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo
ascendente, sem a presença de biomassa. Na segunda etapa será iniciada a operação do
sistema avaliando-se o desempenho dos reatores acidogênicos na produção de hidrogênio para
diferentes tempos de detenção hidráulica (TDH). Finalmente, na terceira etapa será avaliado o
desempenho de reatores de leito fixo e fluxo ascendente na produção de metano e remoção de
matéria orgânica tratando efluente de reator acidogênico e efluente bruto de cervejaria.
Em todas as etapas operacionais os sistemas serão operados em modo contínuo à
temperatura controlada de 35°C em câmara climatizada.
Etapa 1 – Estudos hidrodinâmicos
Visando o conhecimento das características do escoamento hidráulico nos reatores,
estudos hidrodinâmicos serão realizados para diferentes tempos de detenção hidráulica.
O Ensaio para avaliação hidrodinâmica consiste em injetar-se uma quantidade
conhecida de um determinado traçador na entrada do reator em operação, e medir a variação
que esse traçador provoca na saída do reator em um intervalo de tempo (Levenspiel, 1999;
Fogler, 1999; Smith, 1981).
Serão realizados ensaios hidrodinâmicos para os reatores acidogênicos e
metanogênicos, variando-se as vazões de alimentação para TDH entre 1,5 e 12 horas,
baseando-se no volume útil dos reatores.
Etapa 2 – Estudo da influência do meio suporte e do TDH na produção de hidrogênio
Nesta etapa será analisado o desempenho dos reatores acidogênicos na produção de
hidrogênio para diferentes tempo de detenção hidráulica.
Serão testados tempos de detenção hidráulica de 6, 3 e 1,5 horas (carga aplicadas na
faixa de 30 a 120 kg DQO.m-3.d-1). Para cada condição operacional, os reatores acidogênicos
serão desmontados e lavados, adicionando-se novos materiais suportes para a próxima
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condição a ser estudada. Amostras de lodo acidogênico serão coletadas e analisadas por
microscopia ótica para cada condição.
Ao final de cada TDH aplicado serão realizados ensaios hidrodinâmicos nos reatores
mantendo-se as condições atuais de operação (concentração de biomassa aderida e vazão de
alimentação de água residuária) com o objetivo de avaliar o efeito do crescimento da
biomassa na hidrodinâmica do sistema.
Para a análise de desempenho dos sistemas, serão coletadas amostras da fase líquida
(afluente e efluente) e da fase gasosa de cada reator, sendo analisadas conforme apresentado
no item "Métodos analíticos".
Etapa 3 – Estudo da influência do TDH e do afluente na produção de metano
Nesta etapa serão operados dois reatores metanogênicos em paralelo, sendo
alimentados, respectivamente, pelo efluente bruto da cervejaria e pelo efluente do reator
acidogênico de melhor desempenho na Etapa 1 (o TDH de alimentação do reator acidogênico
será fixado na melhor condição operacional da etapa anterior).
Será avaliado o desempenho dos reatores metanogênicos na produção de metano e
remoção de matéria orgânica para tempos de detenção hidráulica de 12, 8 e 4 horas (cargas
aplicadas na faixa de 15 a 45 kg DQO.m-3.d-1).
Entre cada fase operacional, os reatores metanogênicos não serão desmontados,
permanecendo com a mesma biomassa para todas as condições operacionais testadas. Apenas
no final do experimento será realizada amostragem do lodo metanogênico e sua respectiva
análise microbiológica.
Ao final de cada TDH aplicado serão realizados ensaios hidrodinâmicos nos reatores
mantendo-se as condições atuais de operação (concentração de biomassa aderida e vazão de
alimentação de água residuária) com o objetivo de avaliar o efeito do crescimento da
biomassa na hidrodinâmica do sistema.
Para a análise de desempenho dos sistemas, serão coletadas amostras da fase líquida
(afluente e efluente) e da fase gasosa de cada reator, sendo analisadas conforme apresentado
no item "Métodos analíticos".
Resultados Parciais
A seguir serão apresentados os resultados parciais da pesquisa, sendo discutidos os
pontos de maior relevância para o desenvolvimento dos processos de produção de hidrogênio
e metano para a água residuária de cervejaria.
Etapa 1 – Estudos hidrodinâmicos
Os resultados dos ensaios hidrodinâmicos em condição sem biomassa mostraram que
o regime hidrodinâmico se aproximou ao escoamento pistonado em todos os reatores (PU, PP
e VZ) para todas as condições testadas (TDH de 1,5 h a 12 h).
Na Figura 4 são apresentados os resultados experimentais dos ensaios hidrodinâmicos
para TDH de 3 h em cada reator.
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Figura 4: Resultados dos ensaios hidrodinâmicos e a curva teórica para o modelo ideal de
tanques em série para TDH de 3 h: (a) Reator sem meio suporte (VZ); (b) Reator com meio
suporte de poliuretano (PU); (c) Reator com meio suporte de polipropileno (PP).
Etapa 2 – Estudo da influência do material suporte e do TDH na produção de hidrogênio
A Etapa 2 foi iniciada operando-se os reatores acidogênicos com TDH de 3h,
considerando-se o volume útil dos reatores (2622 mL), com vazão média de 0,87 ± 0,07 L.h-1.
Para a condição de operação com TDH de 3 h, os reatores não tiveram produção
significativa de biogás (Figura 5), com valores máximos de 84 mL.h-1, 206 mL.h-1 e 54 mL.h1
, respectivamente para os reatores PU, PP e VZ.
Embora ocorresse acidificação do afluente nos reatores (Figura 6a), o sistema não se
comportou como reatores acidogênicos, mas como reatores metanogênicos de baixa
eficiência. Praticamente todo o biogás produzido era composto de metano, dióxido de carbono
e nitrogênio (Tabela 1), além da remoção de matéria orgânica ter sido muito baixa ou
inexistente (Figura 6b).
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Figura 5: Produção e composição do biogás ao longo do tempo de operação dos reatores.

Tabela 1: Composição média do biogás produzido durante todo o período operacional
Reator PU

Reator PP

Reator VZ

H2 (%)

0±1

0±0

1±3

N2 (%)

24 ± 14

20 ± 13

28 ± 16

CH4 (%)

71 ± 13

74 ± 14

54 ± 19

CO2 (%)

5±5

7±9

17 ± 19

10000

DQO bruta (mg.L-1)

7,5

7,0

pH

6,5

6,0
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Figura 6: pH e DQO bruta afluente e efluente aos reatores aos longo da operação.
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Na Figura 7 são apresentados os perfis dos principais ácidos orgânicos e etanol
presentes no afluente e efluente dos reatores ao longo da operação.
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Figura 7: Perfil dos ácidos acético, butírico e propiônico e etanol ao longo do tempo de
operação dos reatores.
Ao final da operação dos reatores, foram realizados ensaios hidrodinâmicos para
verificar a influência da biomassa no escoamento dos reatores. Os resultados mostraram que
houve diminuição significativa no volume líquido útil dos reatores devido ao acúmulo de
sólidos na base e nos interstícios dos suportes, diminuindo o TDH real em cada reator (Tabela
2). Com a diminuição da área superficial efetiva de escoamento, o regime hidrodinâmico
também foi alterado. Para os reatores com meio suporte (PU e PP) o regime de escoamento
passou a se aproximar ao de mistura completa, sendo que o reator vazio (VZ) apresentou
escoamento com maior dispersão se comparado com o ensaio sem biomassa.
Tabela 2: TDH esperado e real para os reatores após operação
TDH esperado

TDH real

Diferença

(h)

(h)

(%)

PU

2,2

0,7

314%

PP

2,7

0,9

300%

VZ

3,0

1,8

167%
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A razão da acumulação de sólidos nos reatores foi a presença de alta concentração de
sólidos suspensos da água residuária estudada (3200 mg/L). A maior parte destes sólidos eram
leveduras descartadas do processo de fermentação da cerveja.
Inicialmente houve tentativa de remover os sólidos antes da alimentação dos reatores
em um decantador primário, contudo, como possuem baixa velocidade de sedimentação, seria
necessário um decantador com alto TDH, o que poderia causar uma indesejável perda de
hidrogênio em um sistema comercial.
Por este motivo, pretende-se estudar outra configuração de reator acidogênico que
possa promover a fácil remoção dos sólidos acumulados nos reatores sem prejuízo ao
processo de acidificação e produção de hidrogênio. Uma alternativa interessante é a utilização
de reator vertical de leito ordenado e fluxo descendente, o qual tem sido aplicado com sucesso
para a produção de hidrogênio em pesquisas recentes no Laboratório de Processos Biológicos
(EESC/USP).
Conclusões Parciais
Com os resultados parciais pode-se concluir que as configurações de reatores adotados
até o momento não foram eficientes na produção de hidrogênio tratando água residuária de
cervejaria. Para TDH de 3 horas não houve produção de hidrogênio e os reatores
apresentaram metanogênese com baixa produção de biogás.
A configuração de reator de leito fixo empacotado favoreceu o acúmulo de sólidos nos
interstícios dos meios suportes causando a diminuição do volume reacional do leito e do TDH
real aplicado, influenciando diretamente no desempenho final do sistema.
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Resumo. A produção de hidrogênio por via biológica fermentativa vem se destacando por ser
o método mais simples de obtenção desse gás, além de ter como matérias-primas efluentes
que são parcialmente tratados ao longo do processo. Porém, na prática ainda não foi
possível atingir nível de produção previsto teoricamente, devido às limitações
termodinâmicas do processo, além da falta de consenso sobre as condições que permitem
produção contínua e estável. Para isso, foi estudado o tipo de reator (entre UASB, tubular
com e sem leito empacotado) e as condições operacionais que permitem maior eficiência na
produção de hidrogênio, em temperatura na faixa termofílica. Os resultados mostram o
reator tubular de leito empacotado com tempo de detenção hidráulica de 2 h como o mais
eficiente, entre os estudados, em termos de produção de H2. Sua produção de H2 foi contínua
por 139 dias, atingindo estabilidade na produção volumétrica de H2 a partir do dia 85, com
valor médio de 118,47 ± 11,92 mLH2.L-1.h-1. Contudo, a principal rota metabólica
desenvolvida pelos microrganismos no reator foi a solventogênese, resultando em rendimento
de 2,53 ± 0,34 mol-H2.mol-sacarose-1, 31% do previsto teoricamente. Assim, o reator tubular
com leito empacotado se mostrou uma opção para produção estável e contínua de H2,
atuando também na inibição de microrganismos metanogênicos e com produção de
metabólito com valor agregado, o etanol, porém mais estudos devem ser realizados para
aumentar o rendimento de hidrogênio.
Introdução
A produção de H2 vem sendo amplamente estudada por esse gás possuir alto conteúdo
energético (122 kJ.g-1) e produzir apenas água quando a energia é liberada (Lay et at., 1999),
sendo, portanto, uma alternativa renovável aos combustíveis fósseis. Estudos mostram que a
produção por via fermentativa é um processo com melhor custo-benefício que a fotossintética,
uma vez que a presença de luz é dispensada, não há oxigênio no sistema para inibir a
atividade das hidrogenases e uma grande variedade de substratos pode ser utilizada, incluindo
águas residuárias com altas concentrações de carboidratos, comumente descartadas na
fabricação de produtos com matéria-prima agrícola, permitindo assim a produção de energia e
o tratamento parcial de efluentes (Hawkes, 2002; Wang and Wan, 2009; Hallenbeck, 2012).
Porém, entre os desafios da produção de H2 por via fermentativa ainda estão a produção
contínua e estável do H2, bem como a obtenção de rendimento próximo ao teórico.
Teoricamente, o rendimento de 4 moléculas de H2 por mol de glicose assume que
carreadores comuns de elétrons, como NADH, ferrodoxina reduzida e formiato, realizam a
transferência de elétrons aos prótons (Thauer et. al, 1977) . Contudo, as bactérias mesofílicas
entéricas e clostridia capazes de fermentar hidrogênio, apresentam rendimento na ordem de 2
mol-H2.mol-glicose-1 (Chou et al. 2008). Os mesmo autores explicam que esse fenômeno
ocorre devido a formação de H2 catalisada pela hidrogenase ser afetada pelo tipo de carreador
intracelular de elétrons e poder ser interrompida pelo acúmulo de H2. Segundo Angenent et al.
(2004), a produção de hidrogênio utilizando ferrodoxina continua enquanto a pressão parcial
de hidrogênio se mantiver inferior a 0,3 atm; para a NADH o valor deve ser inferior a 0,6.10-4
atm. Adicionalmente, o baixo rendimento pode ser causado pela existência de outras reações
intracelulares envolvendo a NADH como doadora de elétrons, nas quais o H2 não é o aceptor
de elétrons, produzindo compostos mais reduzidos. (Angenent et al. 2004; Chou et al. 2008).
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Altas temperaturas são apontadas com ativadoras de reações bioquímicas, aumentando
vazão e rendimento da produção de hidrogênio, além de diminuir a pressão parcial de
hidrogênio na fase líquida, permitindo assim a reação bacteriana de re-oxidação da
ferrodoxina reduzida e co-enzimas carreadoras de H2 (Hawkes, 2002; Hallenbeck, 2012). A
comunidade microbiana que se desenvolve no reator é outro fator influenciado pela faixa de
temperatura de operação, estudos realizados sob condições termofílicas encontraram valores
superiores de produção potencial específica de H2 e máxima produção específica de H2, rotas
metabólicas mais eficientes e inibição de microrganismos metanogênicos hidrogenotróficos
(Karlsson et al.; Kongjan and Angelidaki, 2010; Lin et al., 2010). Além disso, o tratamento
termofílico seria uma opção adequada para efluentes liberados a altas temperaturas, como a
vinhaça, decorrente da produção de açúcar e álcool, efluentes de fábricas de papel e celulose e
fábricas produtoras de óleo de palma (óleo de dendê).
Dessa forma, esta pesquisa procurou avaliar a operação termofílica (55°C) dos reatores
UASB (upflow anaerobic sludge blanket), operado por 366 dias, inoculado com lodo
metanogênico pre-tratado termicamente e sujeito a diminuição de TDH (tempo de detenção
hidráulica) (12, 6 e 2h), e tubular com leito empacotado, operado com TDH de 2h por 139
dias, e sem material suporte, operado com TDH de 0,5h por 94 dias e TDH de 2h por 96 dias,
todos submetidos à auto-inoculação.
Material e Métodos
Substrato sintético
O substrato utilizado era composto por sacarose (1781,24 mg.L-1), bicarbonato (500
-1
mg.L ), uréia (11,51 mg.L-1) e solução padrão de nutrientes (0,25 mL.L-1). A solução padrão
de nutrientes foi adaptada de Del Nery (1987) e contem (g.L-1): NiSO4x6H2O, 2,00;
FeSO4x7H2O, 10,00; FeCl3x6H2O, 1,00; CoC12x2H2O, 0,16; CaC12x2H2O, 8,24; KH2PO4,
21,44; K2HPO4, 5,20; Na2HPO4.2H2O, 11,04 ; SeO2, 0,036. Além disso, o pH é ajustado para
6,5 com HCL PA (0,22 mL.L-1).
Inoculação
O método de auto inoculação foi aplicado ao reator tubular, o qual consiste em
recircular por 5 dias meio sintético, previamente fermentado em recipiente aberto por 3 dias
(Leite et al., 2008). O reator UASB, por sua vez, foi inoculado com 1 L de lodo proveniente
de reator UASB metanogênico termofílico, que trata a vinhaça da usina de açúcar e álcool São
Martinho (Pradópolis, SP). A concentração de sólidos voláteis totais (SVT) no inóculo era
169 gSVT.L-1, resultando em concentração inicial de SVT no reator experimental de 50
gSVT.L-1. O inóculo passou por pré-tratamento térmico a 100°C por 15 minutos (Hawkes et
al. 2002) antes de ser colocado no reator. Em seguida, aplicou-se a recirculação por 5 dias de
meio fermentado. Dessa maneira, pretendeu-se adaptar o lodo do reator UASB e estimular o
crescimento de bactérias acidogênicas no interior dos reatores, as quais estão naturalmente
presentes no ar.
Material suporte
O material suporte utilizado nas operações do reator tubular com letio empacotado
foram aparas de polietileno de baixa densidade, cedidas pela empresa Interplás, sediada em
São Carlos. As aparas foram retiradas durante a limpeza das máquinas que fazem a extrusão
do plástico obtido da reciclagem e produzem os fios de polietileno que, posteriormente, serão
cortados para servirem de matéria-prima na produção de sacos plásticos. Conforme os
resultados de ensaio granulometrico, 72% do material componente do leito apresenta
dimensão inferior a 9,52 mm e superior a 6,35 mm. Os valores encontrados para os volumes
do leito vazio e preenchido foram 2,58 L e 1,03 L, respectivamente, e 40% para a porosidade
do leito.
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Procedimento para experimento contínuo
Os reatores tubular (com e sem leito empacotado) e UASB foram operados
variando o tempo de detenção hidráulica (TDH) e, consequentemente a carga orgânica
volumétrica (COV), conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Condições de operação dos reatores.
Condição
1
2
3
4
5
6
Reator
Tubular UASB Tubular UASB Tubular UASB
TDH (h)
2
12
0,5
6
2
2
COV
(gDQO.L24
4
96
8
24
24
1 -1
.d )
Material
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
suporte
Abreviatura Tubemp2 UASB12 Tubss0,5 UASB6 Tubss2 UASB2
Os reatores UASB e tubular eram operados em fluxo contínuo e mantidos em câmara
com temperatura controlada a 55°C (Figura 1). A alimentação era preparada com substrato
sintético e solução padrão de nutrientes, utilizando água de torneira para realizar a dissolução
dos compostos sólidos e a diluição da solução padrão de nutrientes. O armazenamento do
afluente era feito em tanque de 250L, a temperatura ambiente, sendo bombeado com bomba
peristáltica Gilson Minipuls Evolution® para o reator UASB e bomba de diafragma a
solenoide ProMinent® para o reator tubular.

Figura 1 – Esquema operacional dos reatores.
O monitoramento dos reatores era realizado quatro vezes semana por meio das
seguintes variáveis: composição e vazão do biogás; pH, DQO, sacarose, ácidos orgânicos
voláteis e alcoóis presentes no efluente dos reatores. A perda de biomassa, obtida pela
concentração de sólidos suspensos voláteis (SSV) no efluente, era monitorada duas vezes por
semana.
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Métodos Analíticos
O volume de biogás foi monitorada utilizando gasômetro modelo MGC – 1 V30
(Ritter®, Alemanha), sendo transformado para as condições padrão de temperatura e pressão
(CPTP). A análise da composição do biogás gerado por cada reator (H 2, CO2 e CH4) foi
realizada no cromatógrafo a gás Shimadzu GC 2010® utilizando coluna capilar Carboxen
1010 (comprimento de 30 m, diâmetro interno de 0,53 mm e espessura da coluna de 0,30 µm),
argônio como gás de arraste e detector de condutividade térmica. As temperaturas iniciais do
injetor, forno e detector eram, respectivamente, 220ºC, 130°C e 230ºC.
A análise de metabólitos solúveis foi realizada por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE) com coluna de troca iônica Aminex HPX-87H (comprimento de 0,3 m,
diâmetro interno de 7,8 mm) no sistema Shimatzu, composto por: bomba LC-10ADvp,
válvula solenoide FCV-10ALpv, forno CTO-10Avp, controlador SCL-10ADvp, detector UV
com arranjo de diodos SPD-M10Avp (205nm), detector de índice refrativo diferencial-RID10ª (fotodiodo de 4-partições). A fase móvel foi H2SO4 com fluxo de 0,5mL.min-1, com
temperatura de trabalho do forno de 43°C e máxima de 70°C.
A sacarose foi determinada pelo método Dubois et al. (1956), com leitura da
absorbância no comprimento de onda 480nm utilizando espectrofotômetro modelo DR-2500
(Hach®, EUA). Para a determinação de SVT na biomassa, SSV (sólidos suspensos voláteis)
no efluente e demanda química de oxigênio (DQO), foram utilizadas as metodologias
preconizadas pelo Standard Methods. A leitura da absorbância das amostras de DQO é feita
no comprimento de onda 620 nm utilizando espectrofotômetro modelo 890 (Hach®, EUA).
Métodos estatísticos
Todos os testes estatísticos foram realizados utilizando o programa Statistica 10®.
Primeiramente, foram identificados os pontos considerados outliers, utilizando a definição de
Tukey, pelas Equações 1 e 2. Por estarem no início, não foram retirados outliers das
operações Tubss com TDH de 2 h e UASB com TDH de 2 h, uma vez que dados fora da faixa
não outlier podem estar dentro desta quando o conjunto final de dados for obtido.
Equação 1
Equação 2

Nas quais Vinf é o valor inferior da faixa não outlier; Vsup é o valor superior da faixa
não outlier; IQR é o valor do intervalo interquartil; Q1 é valor do primeiro quartil (25%) e Q3
é o valor do terceiro quartil (75%).
Após a retirada dos dados considerados outliers, realizou-se os testes de Shapiro-Wilk,
Lilliefors e Kolmogorov-Sminorv com p-valor igual a 0,05, para testar a normalidade das
distribuições dos dados obtidos para: vazão molar de H2 (VMH), produção volumétrica de H2
(PVH), porcentagem de H2 no biogás, porcentagem de conversão de sacarose, rendimento de
H2 e concentração de SSV. As distribuições dos conjuntos de dados eram consideradas
normais quando havia concordância entre os três testes. No caso dos parâmetros onde havia
uma ou mais distribuições que não poderiam ser consideradas normais, utilizou-se o teste para
comparação de dois grupos amostrais independentes de Mann-Whitney (teste U) com nível de
significância de 5%, e quando a normalidade foi observada, foi adotado o teste-t de Student,
também com nível de significância de 5%, para identificar quais eram diferentes e se poder
inferir sobre qual reator e TDH obteve a maior média para cada parâmetro.
A cada curva de dispersão apresentada nos gráficos, foi ajustado linha de tendência
para minimizar as oscilações e melhorar a visualização do comportamento dos reatores. O
método utilizado para esse ajuste foi o Lowess (Local Polynomial Regression), o qual se
baseia em regressões polinomiais ponderadas que dão pesos maiores aos pontos com valores
próximos ao conjunto total de dados e pesos menores aos outliers.
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Resultados e Discussão
Após o período de recircualção, os reatores entraram em modo contínuo. Até o dia 47,
as concentrações de SSV no efluente do reator UASB foi entre 2 e 3 vezes superior a média
obtida no restante do período de operação com TDH de 12h (Figura 2A), sendo quase todos
os pontos enquadrados na faixa outlier, provavelmente devido à mudança no consórcio
microbiano. A hipótese de estabelecimento de microrganismos acidificantes e a perda de
biomassa metanogênica é apoiada pela queda no pH (Figura 2B) e aumento da eficiência de
conversão de sacarose, além disso, no mesmo período foi observada a presença de metano no
biogás com valor máximo de 50,1% no dia 14, diminuindo gradativamente e censsando no dia
56. Deve-se destacar que nenhuma outra operação realizada nas diferentes configurações
apresentou metano. Luo et al. (2010), após 10 dias de operação contínua em reator CSTR,
observaram que não havia diferença na produção termofílica de hidrogênio a partir de maipueira
por lodo anaeróbio submetido a diferentes pré-tratamentos e o lodo não tratado. Assim, a partir
do observado neste estudo e na literatura, ainda que o lodo tenha recebido tratamento térmico, a
condições termofílicas e outras características operacionais do sistema (baixo pH e/ou TDH)
parecem ser os maiores responsáveis pelo estabelecimento da comunidade microbiana desejada.
A perda de biomassa nos reatores tubular é apresentada na (Figura 2C) e, como
esperado, o reator Tubemp apresentou as menores perdas de biomassa (36,51 ± 10,47 mg.L-1).
Embora não possua material suporte para aderência da biomassa, o reator UASB caracterizase por possuir separador trifásico que dificulta a perda de biomassa, proporcionando a
manutenção de altos valores de residência celular mesmo com baixos TDH, além de permitir
a granulação do lodo. Entre as operações com o reator UASB, o menor TDH resultou na
menor média de perda de biomassa, provavelmente por ter proporcionado ambiente mais
favorável à formação de grânulos. É interessante notar que embora a conversão de sacarose
fosse inferior nos reatores sem nenhum tipo de auxílio na imobilização de biomassa (Figura
2E), a operação com Tubss2 apresentou concentração média de SSV no efluente
significativamente igual ao reator UASB com mesmo TDH, indicando que a biomassa é capaz
de manter-se no reator, porém com prejuízo na sua capacidade de consumo de sacarose. Esse
valor é significativamente inferior às médias das demais operações do reator UASB. Pode-se
considerar de pH nas operações do reator tubular (Figura 2D), submetido à auto fermentação,
acompanham o desenvolvimento e adesão da biomassa no interior do reator, e resultando nas
menores médias para os reatores com maior eficiência na remoção de sacarose e menores
perdas de biomassa (tubemp2 e UASB2).
Os resultados obtidos para conversão de sacarose (Figura 2E) sugerem, ainda, que a
imobilização da biomassa afeta sua atividade, atingindo valor máximo no reator com material
suporte, com eficiência de 98,75 ± 0,45%. Eficiências obtidas com o reator UASB nos
diferentes TDH são superiores aos resultados obtidos com o reator Tubss. O reator UASB2
obteve a maior eficiência na conversão de sacarose, 83,09 ± 17,02%, sendo os valores médios
para as operações com 6 h e 12 h estatisticamente iguais, respectivamente, 58,74 ± 11,99 e
61,50 ± 10,55%. Contudo, as menores eficiências na conversão de sacarose resultaram nas
maiores porcentagens composição de H2 no biogás (Figura 2F), sendo que o reator Tubss0,5
obteve a maior porcentagem de H2 (66,89 ± 5,17%), significativamente superior a de todas as
outras operações, seguido pelo Tubss2 (56,58 ± 4,40%). Enquanto os reatores Tubemp2 (42,99
± 1,23%) e UASB12 (44,71 ± 5,09), significativamente iguais, apresentaram a menor
proporção de H2 no biogás. É possível afirmar ainda, que o aumento da COV no reator UASB
de 8 para 24 gDQO.L-1.d-1 alterou significativamente a composição do biogás, que passou de
47,37 ± 2,79% para 50,94 ± 4,14.
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Figura 2 – Desempenho geral dos reatores. (A) perda de biomassa no reator UASB; (B) pH no reator UASB; (C)
perda de biomassa no reator tubular; (D) pH no reator tubular; (E) eficiência na conversão de sacarose e (F)
porcentagem de H2 no biogás. ( ― ‒Δ‒ ―) Tubemp2; (--*--) Tubss0,5; (…♦…) Tubss2; (‒) ajuste Lowess.

O comportamento das curvas de VMH (Figura 3A e B) produção volumétrica de H2
PVH (Figura 3 C e D) é semelhante, uma vez que os parâmetros utilizados para o cálculo
estão relacionados, contudo expressão nessas diferentes unidades proporciona melhor
entendimento do processo. A produção de H2 se mostrou contínua nos reatores tubulares,
contudo, contínua apenas com TDH de 2h, conforme pode ser observado na Figura 3 B e D. O
reator Tubemp2, apresentou claramente uma fase de ascensão e outra estável, a partir do dia 85,
as quais apresentam diferença estatística, sendo seus valores médios de VMH e PVH na fase
estável iguais a 13,73 ± 1,50 mmolH2.h-1 e 118,47 ± 11,92 mLH2.L-1.h-1, respectivamente. No
reator Tubss com TDH de 0,5 h, não foi possível distinguir entre a fase transiente e estável,
pois a ascensão se dá de forma bastante rápida e o reator apresenta oscilações na produção de
H2 até o final de sua operação, embora elas ocorram em torno de um valor médio. As médias
de VMH e PVH durante a operação do reator Tubss0,5 foram 8,44 ± 4,29 mmolH2.h-1 e 56,98
± 23,42 mLH2.L-1, respectivamente. A ausência de estabilidade pode estar relacionada ao
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baixo TDH e não à retirada de material suporte, visto que o Tubss com TDH de 2h se mostrou
estável a partir do dia 50, resultando em VMH de 5,49 ± 1,07 mmolH2.h-1 e PVH de 34,06 ±
3,86 mLH2.L-1.

Figura 3 – Desempenho dos reatores quanto à produção de hidrogênio. (A) VMH no reator
UASB; (B) VMH no reator tubular; (C) PVH no reator UASB; (D) PVH no reator tubular; (E)
rendimento de H2 no reator UASB e (F) rendimento H2 no reator tubular. ( ― ‒Δ‒ ―)
Tubemp2; (--*--) Tubss0,5; (…♦…) Tubss2; (‒) ajuste Lowess.
A diminuição de TDH no reator UASB, por sua vez, promoveu aumento exponencial
na produção de hidrogênio, conforme ajuste de tendência mostrado na Figura 3 A e C,
indicando que os microrganismos se adaptaram de forma satisfatória ao aumento da COV. As
médias de VMH para os TDH de 12, 6 e 2 h foram, respectivamente, 0,92 ± 0,50, 2,88 ± 1,34
e 14,00 ± 5,24 mmolH2.h-1, sendo a média da operação do UASB2 estatisticamente igual à
obtida com Tubemp2. Para PVH com os TDH de 12, 6 e 2 h os valores médios foram,
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respectivamente, 6,02 ± 3,43, 16,42 ± 7,50 e 82,31 ± 30,23 mLH2.L-1.h-1, considerados
significativamente diferentes. Os valores iniciais alcançados com reator UASB operando com
TDH de 2 h são significativamente superiores ao obtido com o reator Tubss operando com
TDH de 0,5 h, mas ainda não superaram a PVH alcançada com o Tub emp, demonstrando que
apesar da VMH ser igual, não possui a mesma eficiência quando se considera o volume de
reator.
As oscilações na produção de H2 utilizando o reator UASB e o reator Tubss0,5, com
queda ao longo da operação com TDH, tem sido verificado em diversos estudos, com causa
ainda incerta. Entre as hipóteses, estão a presença de consumidores de H2, perda de biomassa
ou a diminuição da carga orgânica específica devido ao crescimento da biomassa. Contudo,
não foi encontrada correlação entre os valores de sólidos no efluente e a PVH, descartando a
hipótese acima. Ao comparar a PVH com a concentração de SSV, especialmente no reator
Tubss0,5, com maior valor médio de perda de biomassa (92,43 ± 20,55 mg.L-1), observa-se
que altos valores de sólidos no efluente ocorrem concomitantemente a aumento e queda na
produção de H2, corroborando com a hipótese de haver uma carga orgânica específica ótima
para a produção de H2. Nesse sentido, o reator tubular com TDH de 2h parece ter mantido a
carga orgânica estável, igualando o crescimento da biomassa com sua perda no efluente.
As baixas velocidades de produção de H2 nas operações dos reatores Tubss resultaram
ainda em rendimentos de H2 inferiores à 0,02 molH2.mol-sacarose-1 (Figura 3F). Novamente o
reator Tubemp apresentou os melhores resultados, com rendimento médio de 2,53 ± 0,34
molH2.mol-sacarose-1. Acompanhando a PVH, o aumento da COV no reator UASB resultou
em acréscimo no rendimento de H2, conforme a Figura 3E, sendo os valores médios
significativamente diferentes entre si e iguais a 1,15 ± 0,67; 1,44 ± 0,64 e 1,90 ± 0,45
molH2.mol-sacarose-1.
Ao se observar os metabólitos produzidos ao longo de cada operação (Figura 4), podese concluir que na condição de reator Tubss com o maior TDH operado (2h), houve desvio das
rotas metabólicas da produção de solventes (etanol e metanol) para rotas acidogênicas, com
destaque para os ácidos acético e propiônico. Considerando as estequiometrias apresentadas
por Tanisho & Ishiwata (1995), a rota metabólica do ácido acético proporciona o melhor
rendimento de H2 (8 molH2.mol-sacarose-1). Contudo, em testes em batelada, Wang, Wan, &
Wang (2008) encontraram que na faixa de concentração entre 0 – 10 mmol.L-1, faixa na qual
se enquadram os resultados obtidos em todas as operações (Tabela 2) o ácido propiônico e o
acético são os mais prejudiciais à produção e rendimento de H2. Esse fenômeno não foi
verificado na operação do reator Tubss com TDH de 0,5, cujo metabólito de maior destaque
foi o metanol, resultando na operação com maior porcentagem de H2 no biogás.

Figura 4 – Proporção de metabólitos solúveis produzidos ao longo das operações. ( ) ácido
acético; ( ) ácido propiônico; ( ) ácido butírico; ( ) metanol; ( ) etanol; ( ) outros.
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Os maiores rendimentos de H2 ocorreram nas operações com rota metabólica
direcionada à produção de etanol, com valores superiores a 4 mmol.L-1 (Tabela 2), sendo que
no período em que houve queda no rendimento do reator UASB com TDH de 6 h houve
queda também na proporção de etanol nos metabólitos.
Tabela 2 - Concentração dos metabólitos produzidos em cada operação.
Metabólito
Hac
Hbu
Hpr
MeOH
EtOH

Tubemp2
1,23±0,24
1,18±0,49
1,28 ±0,31
0,94 ± 1,42
7,85±2,28

Concentração em cada operação (mmol.L-1)
Tubss0,5
Tubss2
UASB12
UASB6
0,57±0,20 0,83±0,14
0,99±0,20 0,91±0,17
0,44±0,44 0,90±0,41 1,29±0,72 0,98±0,65
0,01±0,02 0,65±0,27 1,71±1,17 1,49±0,46
3,20±2,12 1,53±0,59 2,05±1,57 2,36±2,17
1,85±1,2 2,45±1,22 2,24±2,16 4,25±1,70

UASB2
1,15±0,38
0,30±0,38
1,09±1,25
2,24±4,76
4,90±2,02

Dong et al. (2011) encontraram rendimento de hidrogênio variando de 2,42 a 3,06
molH2.mol sac-1, a partir de substrato sintético à base de sacarose utilizando reator UASB com
TDH variando de 24 à 12 h (COV de 10 à 20 gO2.L-1.d-1). Os rendimentos acima, semelhantes
ao da operação do tubemp2, foram obtidas tendo o ácido butírico como metabólito principal, com
baixa porcentagem de ácido propiônico, demonstrando que a rota metabólica do etanol pode ser
tão eficiente quanto a via acidogênica do ácido butírico.
O resumo das variáveis relativas à produção de hidrogênio é apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Médias da produção de hidrogênio obtidas com as configurações operadas.
Reator

TDH (h)

Rendimento
(molH2.mol-sac-1)

Tub emp

2
0,5
2
12
6
2

2,53 ± 0,34
0,008 ± 0,005
0,016 ± 0,005
1,15 ± 0,67
1,44 ± 0,64
1,90 ± 0,45

Tubss
UASB

PVH
VMH
(mLH2. L-1h-1) (mmolH2.h-1)
118,47 ± 11,92
56,98 ± 23,42
34,06 ± 3,86
6,02 ± 3,43
16,42 ± 7,50
82,31 ± 30,23

13,73 ± 1,50
8,44 ± 4,29
5,49 ± 1,07
0,92 ± 0,50
2,88 ± 1,34
14,00 ± 5,24

H2 no
biogás (%)
43,0 ± 1,2
66,7 ± 6,1
56,6 ± 4,4
44,7 ± 5,1
47,4 ± 2,8
50,9 ± 4,1

Conclusões
Os resultados obtidos indicam que o processo termofílico é capaz de proporcionar
estabilidade e continuidade na produção de hidrogênio, sendo ainda, importante para a
inibição de microrganismos metanogênicos. Entre as configurações investigadas, reator
tubular de leito empacotado foi o mais eficiente, operando com a produção de H2, por 139
dias, atingindo estabilidade na produção volumétrica de H2 a partir do dia 85, com valor
médio de 118,47 ± 11,92 mLH2.L-1.h-1. Contudo, a principal rota metabólica desenvolvida
pelos microrganismos no reator foi a solventogênese, resultando em rendimento de 2,53 ±
0,34 mol-H2.mol-sacarose-1, 31% do previsto teoricamente. Diferenças quanto ao inóculo ou
na forma de imobilização possivelmente resultaram em quedas na PVH nas operações com
reator UASB e TDH 12 e 6 h. A operação com reator tubular sem leito empacotado, apesar de
ter proporcionado alta porcentagem de H2 no biogás (66,7 ± 6,1%), quando operado com TDH
de 0,5 h, o rendimento alcançado foi inferior a 0,008 ± 0,005 molH2.mol-sacarose-1.
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Resumo. Visando tornar a produção de hidrogênio mais atrativa tem sido proposta a
utilização de processos biológicos, dos quais a produção por via fermentativa tem se
destacado, por tratar-se do método mais simples de obtenção desse gás além de poder
utilizar matérias primas de baixo custo, como, águas residuais domésticas ou industriais.
Porém, instabilidades na produção de hidrogênio em processos biológicos são relatadas,
principalmente, quando se atinge elevada concentração de biomassa no reator. Neste
trabalho, portanto, visa esclarecer o efeito positivo ou negativo de cálcio na produção de
biomassa e, consequentemente, na produção de hidrogênio em reatores acidogênicos de leito
fixo. Assim, estudou-se o desempenho de reatores com concentrações de 0,5 e 2,0 mg.L-1,
visando superar as atuais limitações na produção de H2. Os resultados apresentados nesse
artigo são preliminares, com dados de apenas 40 dias de operação. O reator com
concentração de 0,5 mg.L-1 apresentou, embora isolados, picos de rendimento maiores 6,38
e 5,88 mol-H2.mol-sacarose-1 enquanto que para o reator de 2,0 mg.L-1 o maior pico foi de
3,8 mol-H2.mol-sacacarose-1.Contudo, é necessário que os reatores operem por mais tempo
para resultados conclusivos sejam alcançados.
Introdução
O gás hidrogênio pode ser obtido de quatro processos a partir de fontes primárias de
energias que são: a eletrólise da água, processos termoquímicos, processos radiolíticos e
processos biológicos. Dentre tais processos, a produção biológica pode ser uma alternativa
favorável, por ter menor gasto energético e ser realizado em temperatura e pressão ambiente;
e quando obtida de matérias primas renováveis, torna-se uma alternativa energética ainda
mais promissora (Lay et al., 1999; Wang & Wan, 2009).
O hidrogênio biológico pode ser gerado por meio de processos fotossintéticos ou
fermentativos, sendo este último o mais vantajoso por apresentar alta taxa de produção,
operação simples, menor custo de implementação e possibilidade de utilizar várias
substâncias orgânicas como substratos (Lay et al, 1999 e Mathews & Wang, 2009).
Vários fatores reconhecidamente afetam a produção de hidrogênio biológico em
reatores anaeróbios como temperatura, pH, tipo e condição operacional do reator, forma de
inoculação, características das águas residuárias entre outros. As características das águas
resíduárias são de extrema importância, pois a produção de hidrogênio dependerá da
composição dos compostos orgânicos, sendo os carboidratos os principais compostos de
interesse no processo, e da composição de macro (nitrogênio, fósforo e enxofre) e
micropoluentes (potássio, magnésio, cálcio, ferro, manganês, cobalto, cobre, molibidênio e
zinco), essenciais para o metabolismo. Dentre os micronutrientes o cálcio, tem sido relatado
na literatura como uma exigência estrutural para manter uma alta densidade de biomassa no
reator (Kim e Jang, 2006; Yuan et al, 2010). No caso da produção de hidrogênio, a
disponibilidade de cálcio pode ser fator de grande importância para aumento da produtividade
do hidrogênio. Segundo Sobeck e Higgins (2002), cátions bivalentes, como cálcio e
magnésio,
facilitam
a aderência de
bactérias na formação de
biofilme devido
à sua adsorção em superfície. Dessa maneira a adição de cálcio pode ter um impacto positivo
sobre reatores em que a retenção de biomassa é desejada (Thiele et al, 1990;. Huang e Pinder,
1995).
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Em trabalhos em que foram utilizados reator de leito fixo para a produção de
hidrogênio, como, Fernandes (2008) e Anzola-Rojas (2010), foi observado uma queda na
produção do biogás após atingir o ápice de produção, no caso deste último trabalho, a
produção de biogás cessou completamente. Este fato foi explicado pela presença de
microrganismos que consomem o hidrogênio produzido e ao crescimento elevado da
biomassa no leito do reator, levando a cargas especificas decrescente e consequentemente a
queda de rendimento e de produtividade de hidrogênio devido à alteração de rotas
metabólicas.
Nesse sentido, busca-se nesse trabalho avaliar o crescimento de microrganismos no
reator para diferentes concentrações de cálcio no sistema, visto que tal micronutriente tem
grande influência no acumulo de biomassa e há poucos relatos da sua influência em reatores
contínuos de leito fixo. Sendo assim, a água residuária sintética será preparada com diferentes
concentrações de cloreto de cálcio para determinar qual é a mais efetiva na produção de
hidrogênio.
Material e Métodos
Reator de leito fixo
Esse estudo utilizou dois reatores anaeróbios de fluxo ascendente e leito ordenado
similares. Esses foram construídos em acrílico com diâmetro interno de 80 mm e 750 mm de
comprimento, apresentando volume total de aproximadamente 3,75 L. Cada reator possui três
compartimentos: entrada de afluente, leito e saída do efluente, separados por telas de inox
com abertura de 2,0 mm presas nos flanges do reator. O leito do reator tem 500 mm de
comprimento e 5 pontos de amostras equidistantes. Na tampa do reator, há um septo pelo qual
se realizou a amostragem do gás. A Figura 1 apresenta o esquema da instalação experimental.
Este reator é semelhante aos operados por Fernandes (2008), Peixoto (2008) e Anzola-Rojas
(2010).

Figura 5: Instalação experimental para a produção de hidrogênio.
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Material suporte
Os leitos dos reatores foram preenchidos com cilindros de polietileno de baixa
densidade, os quais possuem um furo central para serem empilhados uns sobre os outros em
hastes de aço. Foram colocadas dez hastes no reator, distribuídas de maneira equidistante no
formato de um pentágono, de forma que cinco hastes correspondam aos vértices do
pentágono, enquanto as demais constituirão pontos intermediários das arestas de maneira a
formar uma coluna compreendendo toda a extensão da zona do leito.
Meio de alimentação
A Tabela 1 apresenta a composição da água residuária sintética com demanda química
de oxigênio (DQO) de 2.000 mg.L-1, relação carbono/nitrogênio (C/N) igual a 140 e sacarose
como a única fonte de carbono que serviu de alimentação para os reatores. Para ajustar o pH
do meio a próximo de 6,5, utilizou-se 0,25 mL de HCl 12 M por litro de meio.
Tabela 1: Caracterização da água residuária sintética. Adaptado de Del Nery (1987).
Composição
Concentração (mg.L-1)
Sacarose (C12H22O11)
1781,24
Uréia (CH4N2O)
11,51
Dióxido de selênio (SeO2)
0,036
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)
5,36
Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)
1,30
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4.2H2O)
2,76
Cloreto de cálcio (CaCl2.6H2O)
0,50 e 2,06
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O)
0,50
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O)
2,50
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O)
0,25
Cloreto de Cobalto (CoCl2.2H2O)
0,04
Bicarbonato de Sódio Comercial
500,00
Inoculação
A inoculação foi feita por meio do processo de fermentação natural de acordo com
metodologia desenvolvida por Leite et al. (2008). O meio foi preparado com água de
abastecimento e permaneceu em repouso por três dias em recipiente aberto antes do início da
operação dos reatores, a fim de favorecer a primeira fermentação natural, obtida por meio de
contato de microrganismos presentes na atmosfera com o substrato e provenientes da água de
abastecimento. Depois, essa solução foi recirculada nos reatores por cinco dias no intuito de
obter aderência dos microrganismos no meio suporte.
Operação dos reatores
Os reatores foram colocados em câmara com temperatura controlada a 25°C. O
afluente armazenado em tanques individuais, à temperatura ambiente, era bombeado para
cada reator com vazão média de 1,3 L.h-1, garantindo um tempo de detenção hidráulica
teórico de 2 horas.. Foi avaliada a produção de hidrogênio para duas diferentes relações de
cloreto de cálcio: 0,5 e 2,0 mgL-1.
Análises de monitoramento
Foram monitorados: composição e vazão do biogás; pH, DQO e sacarose no efluente
dos reatores. A partir desses resultados, foram calculadas eficiência na conversão de sacarose,
rendimento, vazão e produtividade de hidrogênio.
A vazão de biogás foi monitorada utilizando gasômetro modelo MGC – 1 V30
®
(Ritter , Alemanha). A análise de composição do biogás foi realizada em cromatógrafo a gás
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CG 2010 (Shimadzu®, Japão), a partir de metodologia proposta e desenvolvida no Laboratório
de Processos Biológicos.
A determinação da sacarose foi realizada por meio do método colorimétrico de ácido
sulfúrico – fenol. (Dubois, 1956), com leitura da absorbância no comprimento de onda 480nm
utilizando espectrofotômetro modelo DR-2500 (Hach®, EUA). Para a determinação de SVT
na biomassa e demanda química de oxigênio (DQO), foram utilizados métodos descritos pelo
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005). A leitura da
absorbância das amostras de DQO é feita no comprimento de onda 620 nm utilizando
espectrofotômetro modelo 890 (Hach®, EUA).
Resultados e Discussão
Os resultados preliminares dos principais parâmetros relacionados à produção de H2:
vazão de biogás, produção de H2, eficiência na remoção de sacarose e rendimento da
produção de H2 para os reatores com as duas concentrações de cálcio utilizadas neste estudo
são apresentados nas Figuras 2 a 5.

2,0 mg.L-1
0,5 mg.L-1

Figura 6: Vazão de biogás nos reatores para as diferentes concentrações de cálcio
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2,0 mg.L-1
0,5 mg.L-1

Figura 7: Vazão molar de hidrogênio nos reatores com diferentes concentrações de cálcio

2,0 mg.L-1
0,5 mg.L-1

Figura 8: Eficiência na remoção de sacarose nos reatores com diferentes concentrações de
cálcio.
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2,0 mg.L-1
0,5 mg.L-1

Figura 9: Rendimento na produção biológica de hidrogênio nos reatores com diferentes
concentrações de cálcio.
É importante ressaltar que os resultados foram obtidos com apenas 40 dias de
operação e ainda não apresentam tendência definida, porém pode notar-se que os maiores
rendimentos foram apresentados no início da operação até o 20º dia para ambos os reatores.
Do 20º dia até o 40º dia de operação, percebe-se que há queda no rendimento. Se essa
instabilidade e queda na produção de hidrogênio se mantiverem nessa ordem, serão
compatíveis aos obtidos em outros trabalhos (Anzola-Rojas, 2010; Fernandes, 2008).
Porém cabe ressaltar, que os resultados mostraram que o reator com menor
concentração de cálcio foi melhor na produção de hidrogênio, apresentou, embora isolados,
picos de rendimento maiores 6,38 e 5,88 mol-H2.mol-sacarose-1 enquanto que para o reator de
2,0 mg.L-1 o maior pico foi de 3,8 mol-H2.mol-sacacarose-1, tornando animadoras as
perspectivas da produção de H2 neste trabalho, quando consideradas concentrações de cálcio
ainda menores.
Etapas Futuras
Nas próximas etapas do projeto, serão avaliados os desempenhos do reator anaeróbio
com mais seis diferentes concentrações de cálcio, as quais serão definidas a partir dos
resultados obtidos desta primeira etapa.
As análises de ácidos orgânicos voláteis e álcoois serão realizadas para estabelecer as
rotas metabólicas dos inóculos testados.
Conclusões
Quanto ao desempenho dos reatores na produção de hidrogênio, a partir dos dados
preliminares da vazão de biogás produzida, da vazão molar de hidrogênio, da eficiência de
remoção de sacarose e do rendimento da produção de hidrogênio, o reator com concentração
menor de cálcio (0,5 mg.L-1) foi levemente melhor que o de concentração de 2,0 mg.L-1.
Dessa maneira, pode-se afirmar que é possível obter melhorias na produção de hidrogênio
com o controle do crescimento da biomassa por meio da presença de cálcio. Contudo, o pouco
146

tempo de operação e as poucas concentrações de cálcio estudadas ainda não permitem
afirmações muito conclusivas sobre o comportamento dos reatores.
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Resumo. O principal objetivo do presente projeto de pesquisa avaliar a produção biológica
do gás hidrogênio em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente tratando água
residuária industrial da produção de cerveja. Os experimentos serão realizados em dois
reatores operados em paralelo, um utilizando como suporte de biomassa anéis randômicos de
polipropileno (PP) e outro utilizando matrizes cúbicas de espumas de poliuretano envoltas
em estrutura rígida de polipropilelo (PU). Os reatores serão construídos com tubos de
acrílico de 80 mm de diâmetro interno e 750 mm de altura, tendo um volume total de
aproximadamente 3,75 L. A água residuária a ser estudada será proveniente de indústria
cervejeira, com valores médios de 7500 mg DQO/L, 6000 mg DBO/L, 80 mg NTK/L e 5 mg
SO4-2/L. A investigação experimental será realizada em três etapas, caracterizadas pela
aplicação de diferentes tempos de detenção hidráulica, respectivamente, 3 h, 1,5 h e 0,5 h.
Introdução
A partir da década de 1970, tem-se observado o crescente consumo de cerveja, criando
uma demanda por novas indústrias cervejeiras. Esta alta popularidade da bebida, somada com
o surgimento de novas tecnologias de produção fez com que houvesse um grande aumento de
produção de cerveja, e consequentemente, aumento na geração de água residuária. Além
disso, a cerveja é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto de malte de cevada
por ação de levedura cervejeira (Hopkins, 1947), sendo assim, seu efluente industrial [e
caracterizado por possuir alta concentração de matéria orgânica.
No Brasil, o aumento do número de indústrias cervejeiras surge a partir das décadas de
1990 e 2000, sendo agora um dos quatro países que mais fabrica cerveja no mundo, de acordo
com dados do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Segundo dados da CETESB
(2005), para cada 1 litro de cerveja produzida consome-se entre 4 e 10 litros de água e gera-se
de 3 a 6 litros de efluente, tornando o processo de produção de cerveja impactante para o
meio-ambiente.
A composição dos efluentes gerados na produção de cerveja favorece a aplicação de
processos fermentativos para o seu tratamento, com a vantagem da possível geração de
compostos energéticos (H2 e CH4) para a co-geração de energia elétrica, podendo tornar o
tratamento desta água residuária economicamente viável. Os efluentes de cervejaria possuem
em geral altas concentrações de matéria orgânica e sólidos, apresentando valores que variam
de 2000 a 6000 mg.L-1 de DQO e 2901 a 3000 mg.L-1 de sólidos totais em suspensão (Simate
et al., 2011).
Nas ultimas décadas, devido ao aumento do consumo de combustíveis fósseis para a
geração de energia, muitos estudos têm enfocado a produção de hidrogênio como uma
alternativa de energia limpa para a redução do efeito estufa, pois o único produto gerado na
sua combustão com oxigênio é a água (Suzuki, 1982; Das & Veziroglu, 2001; van Ginkel &
Sung, 2001; Lin & Lay, 2004a; Lin & Lay, 2004b; Ren et al. 2007; Argun et al., 2008,
Oztekin et al. 2008). A combustão do hidrogênio nos veículos automotores é 50% mais
eficiente do que a gasolina (Cheong et al. 2007), pois o seu conteúdo energético (calor de
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combustão: 122 kJ/g) é cerca de 2,75 vezes maior que o obtido com qualquer combustível
baseado em hidrocarbonetos (Argun et al. 2008).
Entre as formas de obtenção de H2 encontram-se as reações de reforma e oxidação
parcial de hidrocarbonetos e álcoois, eletrólise e produção biológica. A produção biológica
torna-se uma das mais atrativas, pois é uma tecnologia de baixo custo quando comparada a
outras técnicas e requer menos energia para geração. A produção biológica de hidrogênio
pode ocorrer por meio de dois processos: fotossíntese e processo fermentativo. A fermentação
é tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser obtido de matéria orgânica presente em
águas residuárias. Diversas pesquisas demonstram a viabilidade da utilização do H 2,
produzido biologicamente, para geração de energia (Alzate-Gaviria et al. 2007, Leite et al.
2008).
A etapa fermentativa da digestão anaeróbia de resíduos orgânicos é o processo chave
na produção de hidrogênio. Nessa etapa, microrganismos acidogênicos decompõem a matéria
orgânica em H2, CO2 e ácidos graxos voláteis de cadeia curta. Diversos trabalhos, utilizando
reatores anaeróbios para produção de H2, já foram desenvolvidos, principalmente no Japão,
Coréia e Taiwan. Resultados significativos de produção de H2 foram obtidos a partir da
utilização de águas residuárias contendo alta concentração de sacarose (Wu et al. 2003).
Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos sobre produção biológica de hidrogênio a
partir de águas residuárias no Laboratório de Processo Biológicos da EESC-USP têm
apresentado avanços consideráveis, partindo da viabilidade de produção e chegando a altas
produtividades em reatores biológicos de leito fluidificado e leito fixo operados de modo
contínuo. No entanto, muitos aspectos fundamentais e tecnológicos ainda precisam ser
investigados para que se consolide essa concepção de reatores inovadores.
Material e Métodos
Água Residuária de Indústria de Cervejaria
A água residuária a ser estudada possui as características médias descritas na Tabela 1.
Tabela 1: Composição média da água residuária industrial estudada.
Parâmetros
Valores médios
pH
6,7
DQO
7500 mg DQO.L-1
SST
3200 mg SST.L-1
NTK
80 mg NTK.L-1
Sulfato

10 mg SO4-2.L-1

A coleta do efluente será feita semanalmente no tanque de equalização da fábrica
Cervejaria Baumgartner (Ipeúna – SP), sendo conservado sob refrigeração de até 4°C.
Reatores
No experimento, serão comparados resultados entre dois reatores acidogênicos de leito
fixo e fluxo ascendente em paralelo, sendo um deles preenchido com matrizes de
polipropileno e o outro com espumas de poliuretano envoltas em estrutura rígida de
polipropileno como meio suporte. Os reatores serão construídos de tubos de acrílico com
diâmetro interno de 80 mm, altura de 750 mm e com volume total de 3,75 L. Cada reator,
separado internamente por telas de aço inoxidável, será composto por três compartimentos:
 Entrada cônica, ou área de mistura (100 mm – 0,5L);
 Leito cilíndrico, com material suporte de biomassa (500mm – 2,5L);
 Saída e compartimento para coleta de gases (150mm – 0,75L).
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O compartimento para coleta de gases será vedado. Os gases gerados passarão por um
selo hídrico e posteriormente para um medidor de vazão, e enfim liberados para a atmosfera.
Na Figura 1 é apresentado um desenho esquemático do aparato experimental.

Figura 1: Desenho esquemático do aparato experimental.
Material Suporte
Os dois reatores acidogênicos, nomeados como PP e PU, serão diferenciados pelo
meio suporte para imobilização da biomassa.
O reator PU será preenchido com matrizes de espumas de poliuretano envoltas em
estrutura rígida de polipropileno. A espuma de poliuretano é um bom suporte para a
imobilização celular, contudo, devido a sua alta compressibilidade, a sua aplicação em larga
escala se torna limitada (Araújo Jr., 2006). Para minimização deste problema, propõe-se a
utilização de matrizes de espuma de poliuretano envoltas em estrutura rígida de polipropileno
(Figura 2a).
No reator PP, o meio suporte para imobilização de biomassa serão matrizes de
polipropileno com diversas reentrâncias favoráveis para a aderência microbiana (Figura 2b).

(a)
(b)
Figura 2: Fotos ilustrativas dos suportes utilizados nos reatores: (a) matriz de espuma de poliuretano
envolta em estrutura de polipropileno; (b) matriz de polipropileno (anél randômico).
Inóculo
A inoculação dos reatores acidogênicos será feita de forma natural, ou seja, os
próprios microrganismos presentes na água residuária inocularão o sistema. A imobilização
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da biomassa ocorrerá por contato do afluente com o meio suporte, sendo recirculado durante
uma semana conforme proposto por Leite et. al. (2008).
Métodos analíticos
Amostras do afluente e efluente dos reatores serão coletadas para análises de
parâmetros como demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio amoniacal (N-NH4+),
nitrogênio total Kjeldahl (NTK), sólidos suspensos (SS), pH e alcalinidade, as quais serão
realizadas segundo o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998).
Também serão realizadas análises de ácidos voláteis e álcoois para a fase líquida (afluente e
efluente) por cromatografia gasosa e cromatografia líquida, respectivamente.
Para as amostras de biogás dos reatores serão realizadas análises de composição por
cromatografia gasosa, identificando as concentrações de hidrogênio, dióxido de carbono e
metano presentes na fase gasosa. A vazão de biogás produzido será medida por um
instrumento MilligasCounter da Ritter®.
A frequência das análises físico-químicas que serão realizadas e suas metodologias são
apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2: Variáveis analisadas, método utilizado e freqüência de amostragem.
Análise
Método utilizado
Freqüência
Composição do biogás
Cromatografia gasosa
3/semana
Produção de biogás
Vazão volumétrica
3/semana
pH
Potenciométrico
3/semana
Alcalinidade
Titulométrico
3/semana
Ácidos voláteis
Cromatografia gasosa
3/semana
Álcoois
Cromatografia líquida
3/semana
DQO
Espectrofotométrico
3/semana
NTK
Titulométrico
1/semana
+
N-NH4
Titulométrico
1/semana
SST
Gravimétrico
2/semana
SSV
Gravimétrico
2/semana
Após cada etapa experimental, amostras de lodo dos reatores acidogênicos serão
coletadas para análise de microscopia ótica utilizando microscópio Olympus modelo BX 60.
Procedimento experimental
A investigação experimental terá 3 etapas básicas, sendo diferenciadas pela variação
do tempo de detenção hidráulica para os diferentes meios suporte visando a maior produção
de gás hidrogênio. Os tempos da primeira, segunda e terceira etapas serão respectivamente 3
h, 1,5 h e 30 minutos.
Para a análise de desempenho dos sistemas, serão coletadas amostras do afluente e
efluente, em fase líquida, para cada reator, assim como serão coletadas amostras das fases
gasosas.
Os reatores operarão com temperatura controlada em câmara climatizada a 35°C.
Cronograma das atividades
O cronograma proposto para o presente trabalho de pesquisa é apresentado na Tabela
3.
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Tabela 3: Cronograma de atividades proposto para o desenvolvimento da pesquisa.
Atividades/Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revisão Bibliográfica
Montagem dos reatores
Etapa 1: TDH de 3,0 h
Etapa 2: TDH de 1,5 h
Etapa 3: TDH de 0,5 h
Análise de Resultados
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Resumo. O objetivo desse estudo foi avaliar a produção de hidrogênio a partir da degradação de
papel, usando consórcio microbiano obtido do fluido ruminal, na presença e ausência da celulase.
Reator em batelada (5L) foi operado em triplicata para concentrações de papel testadas de 0,5; 2,0 e
4,0 g/L com e sem celulase. Os rendimentos máximos de hidrogênio foram 42, 26,6 e 24 mmol H 2/g
papel para os ensaios com 0,5; 2,0 e 4,0 g.L-1 com celulase, respectivamente. O consumo de substrato
foi de 56%, 56,6% e 65,4% para as concentrações crescentes, respectivamente. Ácido butírico foi o
principal composto orgânico gerado. O pH reduziu nos reatores com celulase. A partir da análise de
PCR/DGGE, observou-se alteração de 78% entre a comunidade original do fluido de rúmen e àquela
presente ao final dos ensaios. Por meio da caracterização filogenética, verificou-se similaridade de
95% a 99% com sequências de bactérias relacionadas à produção de hidrogênio. A adição de
celulase foi essencial para a hidrólise do papel em carboidratos solúveis, permitindo a produção de
hidrogênio pelas bactérias presentes no consórcio microbiano.

Introdução
A fermentação de substratos ricos em biomassa para produção de bioenergia pode
contribuir para a substituição dos combustíveis fósseis como fonte primária de energia. O
interesse em obter resultados satisfatórios usando-se celulose como substrato para produção
de hidrogênio é pelo fato dela compor uma imensa gama de substratos potenciais e de baixo
custo. Entre os resíduos sólidos, há um número considerável de resíduos ligno-celulósicos
estudados como possíveis matérias-prima renováveis, por exemplo papel e biomassa vegetal
(Kádar et al., 2004; Ntaikou et al., 2009, Chang et al., 2010).
A biotransformação de subunidades de glicose, presentes na celulose, em hidrogênio é
uma maneira de combinar degradação da biomassa e produção de energia. Parece ser
economicamente viável e tecnicamente praticável a produção de hidrogênio a partir de
resíduos de ligno-celulósicos em um processo integrado que envolve o pré-tratamento para
hidrólise dos substratos complexos, seguido da fermentação por bactérias anaeróbias (Lo et
al., 2009). Alguns pré-tratamentos em substratos celulósicos são reportados são, mas o uso de
celulase foi escrito como mais vantajoso pela maior recuperação energética (Reddy et al.,
2005; Pan et al., 2009), além do fato de não gerar efluentes tóxicos.
A aplicação de pré-tratamentos em substratos celulósicos não restringe o uso de
inóculos celulolíticos ou culturas-pura de bactérias celulolíticas. As vantagens de utilizar
culturas anaeróbias mistas envolvem principalmente aspectos econômicos e operacionais, já
que culturas-pura requerem condições nutricionais específicas, além de assepsia, o que eleva
o custo total do processo (Kádar et al., 2004; Ntaikou et al., 2009). Além disso, a aplicação de
pré-tratamentos do substrato diminuem os períodos de fase lag e aumentam a taxa de
produção do produto de interesse. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar a
produção de hidrogênio a partir da degradação de papel, usando uma cultura mista purificada
de fluido de rúmen, na presença e ausência de celulase.
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Material e Métodos
Substrato sintético
Foi utilizado o meio de cultura de Del Nery (1987) previamente descrito por
Maintinguer et al. (2011), porém com substituição da peptona por extrato de levedura (1 g.L1
), esterilizado por filtração. O papel sulfite utilizado foi o Chamex Multi (International
Paper). Foram usados fragmentos de 0,5x0,5 cm de papel esterilizado em auto-clave (120 e 1
atm) nas concentrações 0,5; 2,0 e 4,0 g.L-1. A celulase utilizada foi isolada de Trichoderma
reseei (ATCC 26921) e comercializada pela Sigma Aldrich (G2730).
Inóculo
Bactérias fermentativas produtoras de hidrogênio foram purificadas do fluido ruminal
coletado a partir de bovinos fistulados na região do rúmen e cedido pela Fazenda Canchin –
Embrapa Sudeste, São Carlos, São Paulo, Brasil. Para a seleção de um consórcio fermentativo
produtor de hidrogênio e eliminação das arqueias metanogênicas, o fluido ruminal foi
submetido a um pré-tratamento ácido (Wang, Wan, 2008).
O enriquecimento da biomassa pré-tratada foi realizado em frascos de Duran® de 1
litro (L), com 0,5 L de volume reacional, incluindo a biomassa (10% v/v) e a celulase
(4mL/L), e 0,5 L de headspace preenchido com N2 (100%). O papel sulfite (0,5 g.L-1) foi
esterilizado em auto-clave (120 ºC e 1 atm). Ajustou-se o pH inicial para 7,0 com a adição de
solução de HCl ou NaOH 1M. Os frascos foram incubados a 37 ºC, sem agitação. A biomassa
foi constantemente enriquecida e mantida a 4 ºC. Por um período de 72 horas (h) antes do
início de cada ensaio de produção de hidrogênio, a biomassa foi cultivada nas mesmas
condições operacionais aplicadas nos ensaios a fim de reativá-la.
Ensaios de Produção de Hidrogênio
Os ensaios foram conduzidos em triplicata, com reatores anaeróbios de 5L, sendo 1L
de volume reacional, incluindo meio de cultura, papel, biomassa (10% v/v) e o volume de
celulase adicionado (quando presente), e 4L de headspace preenchido com N2 (100%). O pH
do meio foi corrigido para 7,0 e os reatores foram incubados a 37º C, sem agitação. Os
reatores foram operados para três condições diferentes e para cada concentração de substrato
foi operado um reator sem celulase como controle (Tabela 1).
Tabela 1. Concentração de papel e celulase
Condições
Concentração de
papel
(g.L-1)
1
0,5
2
2,0
3
4,0

Concentração de
celulase
(mL.L-1)
4,0
15,0
30,0

Unidades de celulase

2.800
10.500
21.000

A biomassa reativada foi submetida a centrifugação a 8500 rpm e 4 ºC por 8 min, e o
pellet foi ressuspendido no meio de cultura esterilizado. Em seguida, a celulase foi adicionada
no reator.
Análises Químicas e Cromatográficas
A composição do biogás no headspace foi determinada em cromatógrafo gasoso (GC
2010 Shimadzu) equipado com detector de condutividade térmica (TCD) e gás argônio como
carreador. As temperaturas de operação do injetor e do detector foram 220o C, 230oC,
respectivamente. A temperatura da coluna foi de 130°C a 46 ºC.min-1 (Maintinguer et al.,
2011). Para a determinação de ácidos voláteis e alcoóis usou-se um sistema para
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (SHIMADZU®) de acordo com Lazaro, 2009. O pH
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foi medido no final dos ensaios, para meio de comparação dos reatores com e sem celulase.
Os valores de sólidos totais voláteis (STV) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) foram
determinados de acordo com APHA (2005). A quantificação de carboidratos solúveis
consumidos nos ensaios foi realizada pelo método colorimétrico descrito por (Dubois et al.,
1965).
A produção de hidrogênio e de compostos orgânicos em meio líquido, o pH e o
consumo de carboidratos solúveis foram determinados periodicamente durante o período de
operação do reator. A DQO e os STV foram analisados no início e no final da operação dos
reatores. A média dos dados de evolução de hidrogênio foi ajustada por meio da equação de
Gompertz modificada (Zwietering et al. 1990). Foram obtidos os parâmetros a seguir: P
(potencial máximo de produção de hidrogênio); Rm (taxa máxima de produção de hidrogênio)
e λ (período de fase lag).
Biologia Molecular
A avaliação da comunidade microbiana do Domínio Bacteria foi realizada, utilizandose amostras do inóculo e dos ensaios de produção de hidrogênio com e sem celulase, pela
técnica do PCR/DGGE, com os primers 968F GC e 1392R. A comparação dos padrões de
bandas de DGGE foi realizada e foi construído um dendrograma, usando-se o coeficiente de
similaridade de Jaccard pelo software Bionumerics.
Foi realizada clonagem e sequenciamento da biomassa bacteriana presente no reator
do ensaio 3 (4 g.L-1 de papel e 30 mL/L-1 de celulase). O procedimento utilizado foi descrito
por Maintinguer et al. (2011) com o set de primers M13F e M13R (Chun, 1995). As
sequências de nucleotídeos dos clones obtidos foram processadas e então alinhadas no
programa SeqMan do software DNAstar (Lasergene DNAstar package) para remoção das
bases de má qualidade. As sequências então foram comparadas ao Banco de Dados NCBIdatabase para aproximação da identidade filogenética e elaboração da árvore. A construção
das árvores filogenéticas foi realizada pelo método de Neighbor-Joining (SAITOU; NEY,
1987), utilizando o programa MEGA versão 4.1 (KUMAR et al., 2008). Também foi aplicado
o método de Bootsrap com 1000 replicatas para estimar a confiabilidade na topologia da
árvore filogenética.
Balanço de Massa em termos de DQO
O balanço de massa foi calculado com os valores de DQO inicial e DQO final para
cada ensaio com celulase.
Resultados e Discussão
Inóculo
O pré-tratamento ácido aplicado no fluido de rúmen foi eficiente para inibir as
arqueias metanogênicas já que não foi encontrado metano no biogás. Além disso, esse prétratamento selecionou uma biomassa fermentativa produtora de hidrogênio.
PCR/DGGE
De acordo com o dendrograma é possível observar uma alteração entre a comunidade
microbiana do fluido de rúmen in natura e a comunidade microbiana presente nos ensaios
com e sem celulase. O inóculo original foi semelhante em 22% com a amostra dos ensaios 1,
2, 3, CT1, CT2, CT3. Essa baixa similaridade provavelmente deve-se ao pré-tratamento
aplicado no fluido de rúmen que selecionou populações capazes de formar endósporos. Os
ensaios com celulase apresentaram elevada porcentagem de similaridade entre si (73% e 53%)
possivelmente porque as mesmas populações foram favorecidas pela presença de carboidratos
solúveis decorrente da hidrólise de papel pela celulase. Por outro lado, os ensaios com
celulase foram pouco similares aos sem celulase (29% e 44%), nos quais a produção de
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hidrogênio não foi detectada. Nesses últimos não foi detectado substrato solúvel prontamente
fermentável no meio, já que as bactérias não apresentaram atividade celulolítica no período de
operação estudado. Dessa forma, populações diferentes de bactéria foram favorecidas nos
ensaios com e sem celulase. O crescimento de algumas populações nos ensaios sem celulase
deve-se à adição de extrato de levedura e vitaminas no meio de cultura.

Figura 1: Dendrograma baseado no coeficiente de similaridade de Jaccard a partir do padrão de bandas
do gel de DGGE. I: fluido de rúmen; CT1: 0,5 g.L-1 de papel; CT 2: 2,0 g.L-1 de papel; CT 4,0 g.L-1 de
papel; 1: 0,5 g.L-1 de papel e 4 mL.L-1 de celulase; 2: 2,0 g.L-1 de papel e 15 mL.L-1 de celulase; 3: 4,0
g.L-1 de papel e 30 mL.L-1 de celulase

Clonagem e determinação do fragmento de RNAr 16S
Foram obtidos 87 clones com 600-700 pb que foram agregados em 5 contig no
programa SeqMan software DNAStar. O contig 1 reuniu 83 clones e os contig 2, 3, 4 e 5
foram representados por um único clone cada. Todas as sequências dos clones foram similares
a sequências descritas em estudos de produção de hidrogênio. Além disso, a maioria dos
clones foram semelhantes a sequências do gênero Clostridium. A sequência consenso do
contig 1 foi similar em 99% à espécie Clostridium acetobutylicum (FM994940) depositada no
GenBank por Liang et al. (2010). Os autores isolaram essa cepa de um lodo acidogênico
produtor de hidrogênio previamente submetido à choque térmico seguido de tratamento ácido.
O clone 8 foi similar à uma bactéria não cultivada (AB329653 – 98%) cuja sequência
foi depositada por Satoh et al. (2007). Esses autores analisaram a estrutura estratificada e a
atividade in situ da comunidade microbiana em grânulos anaeróbios de um reator UASB com
escala de laboratório. Os autores atribuíram a produção de hidrogênio às bactérias do Filo
Firmicutes.
O clone 42 foi relacionado à uma sequência de uma bactéria não cultivada (GQ453653
– 94%) obtida em um estudo que considerou as diferenças espaciais na atividade microbiana,
pH e concentração de substrato na iniciação da metanogênese durante a decomposição de lixo
(Staley et al., 2011). Os autores descreveram que na biblioteca de clones, as populações
bacterianas ativas eram em sua maioria da Ordem Clostridiales, responsáveis pela produção
hidrogênio e ácidos orgânicos. A sequência do clone 73 foi similar a uma bactéria não
cultivada (GU296464) descrita em um estudo que aplicou tratamento térmico nos grânulos
anaeróbios. Nesse estudo foram avaliados a taxa de produção de hidrogênio, estabilidade e
diversidade bacteriana (Abreu et al., 2010).
Finalmente, o clone 78 foi também semelhante a uma sequência identificada como
Clostridium (AY188850 – 96%) por Tamburine et al. (2003) em um estudo de caracterização
de cepas bacterianas pectinolíticas. Ho et al. (2011) identificaram uma sequência como
Clostridium puniceum em fluido de rúmen tratado a quente e usado como inóculo para
produção de hidrogênio.Chang et al. (2010) e Ho et al. (2011) também identificaram cepas de
Clostridium em consórcio produtor de hidrogênio purificado de fluido ruminal.
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A árvore filogenética foi construída usando-se as sequências consenso de cada contig e
foi complementada com as sequências de Clostridium beijerinckii (GQ375085; AB26806) e
Clostridium puniceum (NR026105; X71857).

Figura 2: Árvore filogenética baseada nas sequências do fragmento do gene RNA r 16S dos clones
presentes no consórcio microbiano pré-tratado com primers para o Domínio Bacteria. A sequência de
Pseudomonas sp. (JN12168) foi adicionada como outgroup. Os valores de boostrap indicam as
porcentagens de repetição (1000 replicatas). Os números de acesso no GenBank estão listados
anteriormente aos nomes das espécies, gêneros e bactéria não cultivada.

Produção de Hidrogênio
A produção acumulada de hidrogênio nos experimentos com diferentes concentrações
de papel e celulase está apresentada na Figura 3. Os parâmetros calculados no ajuste dos
dados no modelo modificado de Gompertz estão apresentados na Tabela 2.
O potencial máximo de produção de hidrogênio foi crescente com o aumento da
concentração de substrato (Tabela 2). A taxa máxima de produção de hidrogênio no ensaio 1
foi menor em comparação com os ensaios 2 e 3, as quais foram muito similares. A maior
quantidade de papel e celulase nesses últimos ensaios provavelmente favoreceu o crescimento
bacteriano e a produção hidrogênio pela disponibilidade mais rápida de carboidrato
fermentável.
O período de fase lag variou de 2,7 a 7,0 horas, que é menor do que os observados por
(Lay, 2001; Ueno et al., 2001). Isso possivelmente se deve à prévia reativação da biomassa
nas condições operacionais de cada ensaio, à adição da celulase, que promove rápida hidrólise
de papel em açúcares fermentáveis, e à presença de extrato de levedura e vitaminas no meio
de cultura. No ensaio 3, no qual a disponibilidade de substrato foi maior, esse tempo de fase
lag foi o menor (Tabela 2).
Neste estudo, o rendimento de hidrogênio foi estimado pela relação entre potencial
máximo de produção de hidrogênio (P), calculado pelo modelo de Gompertz modificado, e a
massa de papel adicionada. Os rendimentos de hidrogênio foram os seguintes: 42 mmol.g-1
papel, 26.6 mmol.g-1 papel e 24 mmol.g-1 papel para os ensaios 1, 2 e 3, respectivamente.
Pode-se observar que a concentração de papel e celulase foi favorável ao crescimento da
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biomassa e produção de hidrogênio no ensaio 1. Entretanto, nos ensaios seguintes,
principalmente o ensaio 3, a concentração de papel e celulase deve ter inibido a produção de
hidrogênio, mas não o crescimento da biomassa, já que os valores de STV foram 1,583, 6,093
e 12,404 mg.L-1 para os ensaios 1, 2 e 3 respectivamente (Tabela 3). Ademais, a quantidade
de celulase adicionada também foi maior para cada ensaio, o que também representa um
aumento na carga orgânica no reator.
O rendimento menor de hidrogênio nos ensaios 2 e 3, comparados com o ensaio 1, foi
devido provavelmente à maior taxa máxima de produção de hidrogênio (Tabela 2), o que
resultou em rápido aumento na pressão parcial de hidrogênio e na redução do pH pelo
acúmulo de ácidos orgânicos no meio. Sabe-se que valores de pressão parcial de hidrogênio
elevados são inibitórios à produção desse gás, pois nessas condições há uma redução da
atividade da hidrogenase, além de tornar a reação de formação de hidrogênio
termodinamicamente desfavorável (Van Ginkel, Logan, 2005). Os valores de pressão parcial
de hidrogênio foram 0,1; 0,3 e 0,6 atm nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente, ou seja,
aumentou nos ensaios com maior concentração de papel. Foi possível detectar a diminuição
do pH durante o período de operação dos reatores e relacionar valores de pH abaixo de 5,0
com a estabilização da produção de hidrogênio nos três ensaios (Figura 3).

Figura 3: Produção de Hidrogênio: (--) 0,5 g.L-1 de papel e 4 mL.L-1 de celulase; (--) 2,0 g.L-1 de
papel e 15 mL.L-1 de celulase; (--) 4,0 g.L-1 de papel e 30 mL.L-1 de celulase. Os valores representam
a média das triplicatas e desvio padrão.

Tabela 2: Parâmetros obtidos pelo ajuste no modelo de Gompertz modificado
Parâmetros
P (mmol)
Rendimento H2
(mmol.g-1 papel)
Rm (mmol.h-1)
λ (h)
R2

Ensaio 1
0,5 g.L-1 Papel
4 mL.L-1 Celulase
21,0

Ensaio 2
2,0 g.L-1 Papel
15 mL.L-1 Celulase
53,23

Ensaio 3
4,0 g.L-1 Paper
30 mL.L-1 Celulase
96,55

42

26,6

24

2,19
7,14
0,9994

4,26
7,28
0,9975

4,21
2,75
0,9788
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Van Ginkel & Logan (2005) reportaram elevado rendimento de hidrogênio com a
diminuição da DQO (glicose) e da carga orgânica aplicada na produção contínua de
hidrogênio. Com o aumento da DQO inicial de 2,5 g.L-1 para 10,0 g.L-1, o rendimento de
hidrogênio decresceu de 2,8 mol.mol-1 glicose para 2,2 mol.mol-1 glicose, respectivamente. Os
autores descreveram uma possível inibição da biomassa decorrente da supersaturação de
hidrogênio na fase líquida, como pode ter ocorrido neste estudo.
A adição de celulase, que serviu como um tratamento para a hidrólise do substrato
complexo (papel), provavelmente favoreceu altos rendimento de hidrogênio se comparados
com outros estudos que usaram celulose ou substratos celulósicos e culturas mistas prétratadas como inóculo. Lay (2001) obteve um rendimento de 2,18 mmol.g-1 com 12,5 g.L-1 e
observou uma redução no rendimento de 1,6 mmol.g-1 quando a concentração de substrato
aumentou para 25 g.L-1 de celulose, nas mesmas condições de temperatura e pH e com lodo
tratado termicamente.
O uso de pré-tratamento de substratos ou de culturas puras ou co-culturas de
microrganismos celulolíticos parece ser favorável à fermentação do carboidrato e pode
otimizar a produção de hidrogênio. Elevados rendimentos de hidrogênio a partir da
degradação de papel (5 g.L-1 de glicose equivalente) foram descritos para cultura pura de
Ruminococcus albus em condições mesofílicas. Para lenço de papel e papel sulfite, os
rendimentos de hidrogênio foram 2,18 and 2,27 mol.mol-1 de carboidratos consumidos,
respectivamente, e foram bem próximos ao observado a partir da degradação de glicose, usada
como controle, com 2,20 mol.mo-1 de glicose consumida (Ntaikou et al., 2009).
Compostos orgânicos em meio líquido
A geração de ácidos orgânicos voláteis foi concomitante com a produção de
hidrogênio nos reatores com celulase. Foi detectada uma redução expressiva do pH nos
reatores com celulase provavelmente pelo acúmulo de ácidos orgânicos. Os valores de pH
final foram 4,6; 3,75 e 3,55 para os ensaios 1, 2 e 3, respectivamente. O ácido butírico foi o
principal composto orgânico gerado nos três ensaios (Tabela 3). No final do período de
operação dos reatores, a concentração deste ácido foi de 77,5%, 55% e 51% do total de
compostos detectados. Em contrapartida, baixas concentrações de ácido acético foram
detectadas em todos os ensaios. Outros ácidos orgânicos, como fórmico, iso-butírico,
propiônico e capróico, também foram detectados (Tabela 3).
A geração de álcoois foi também observada em todos os ensaios, principalmente no 2
e 3, cujos reatores permaneceram maior tempo em operação, além de conterem maior
concentração de papel. O etanol foi detectado em concentração muito baixa no ensaio 1 (0.6
mmol/L) após 51,5 h de operação; mas ao final dos ensaios 2 e 3, a concentração de etanol foi
significante com 11,2 e 6,9 mmol.L-1, respectivamente. No ensaio 3, além do etanol, o nbutanol foi detectado em concentração elevada com 20,7 mmol.L-1. Em todos os ensaios com
enzima a geração de álcool pareceu ter começado quando o pH se encontrava na faixa entre
4,0-5,0 e a produção de hidrogênio começou a estabilizar. De acordo com (Bahl et al., 1986;
Roychowdury et al., 1988), a produção de hidrogênio por Clostridium ocorre em faixa neutra
de pH e pode ser inibida em pH abaixo de 5,0, pela capacidade dessas bactérias em alterar a
rota de acidogênese para solvetogênese (Jones et al., 1982). Nos ensaios sem celulase CT1,
CT2 e CT3, nos quais não foi detectada produção de hidrogênio, foram observadas baixas
concentrações de compostos orgânicos. A redução do pH foi mínima ao longo da operação
dos reatores sem celulase e os valores foram: 6,8; 6,6 e 6,5, respectivamente para os ensaios
CT1, CT2 e CT3.
Consumo de Carboidratos Solúveis Totais
As porcentagens de consumo de carboidratos solúveis totais foram 56%, 56,5% e
65,4% nos ensaios 1, 2 e 3, respectivamente (Tabela 3). Embora rendimentos de hidrogênio
menores foram observados nos ensaios 2 e 3, se comparados com o 1, o consumo de
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carboidratos não foi menor. As concentrações elevadas de álcool e um longo período de
operação nesses ensaios são provavelmente as razões para o igual ou maior consumo de
carboidratos em relação ao ensaio 1. A celulose foi adicionada nos reatores apenas para
catalisar a hidrólise de papel em açúcares solúveis, mas essa pode ter sido utilizada como
substrato para produção de hidrogênio pelos microrganismos presentes no consórcio
microbiano.
Tabela 3: Ensaio 1, 2 e 3
Parâmetros

Ensaio 1
0,5 g.L-1 Papel
4mL.L-1 Celulase

Ensaio 2
2,0 g.L-1 Papel
15 mL.L-1 Celulase

Ensaio 3
4,0 g.L-1 Papel
30 mL.L-1 Celulase

56
1,58
4,6
69

56,6
6,0
3,7
100

65,4
12,4
3,5
168

6,2
0,3
0,02
0,9
< l.d.
0,3
0,2
< l.d.

13,4
0,2
0,7
2,1
0,2
1,7
11,2
< l.d.

30,4
0,6
1,9
2,0
0,1
2,3
6,9
20,7

Consumo de Carboidratos
Solúveis Totais (mg.L-1)
STV Final (g.L-1)
pH Final
Período de operação (h)
Compostos
Orgânicos
(mmol.L-1)
Ácido Butírico
Ácido acético
Ácido Iso-butírico
Ácido propiônico
Ácido Fórmico
Ácido Capróico
Etanol
n-butanol

*1.d. = limite de detecção: (ácido butírico = 6,913 mg/L; ácido acético = 3,358 mg/L; ácido
iso-butírico = 4,105 mg/L; ácido propiônico = 12,770 mg/L; ácido fórmico = 2,383 mg/L;
ácido capróico = 0,158 mg/L; etanol = 19,278 mg/L; n-butanol = 23,021 mg/L).
Em todos os ensaios sem celulase, não houve hidrólise de papel em açúcares solúveis
pelas bactérias do fluido de rúmen pré-tratado, já que carboidratos solúveis não foram
detectados no meio. Além disso, a produção de hidrogênio também foi abaixo do limite de
detecção nesses ensaios. Concentrações baixas de ácido acético e iso-butírico foram
detectadas e possivelmente devem-se à fermentação do extrato de levedura adicionado no
meio. Portanto, a adição de celulase foi fundamental para que fossem liberados carboidratos
solúveis do papel em um curto período de tempo, e apenas sob essa condição a produção de
hidrogênio pôde ser detectada.
Balanço de Massa em termos de DQO
Os valores de DQO inicial e final estão listados na Tabela 4. De acordo com esses
valores, o balanço de massa em termos de DQO foi 75,4%; 62,5% e 76,0% para os ensaios 1,
2 e 3, respectivamente. Esse balanço não pôde ser completo possivelmente por algumas
razões, tais como: não foram realizadas análises de detecção de proteínas para detecção da
concentração de celulase no início e final do ensaio; outros produtos da fermentação pode não
ter sido quantificado pelos métodos espectrofotométricos e cromatográficos utilizados neste
estudo; a biomassa microbiana não foi considerada no cálculo.
Tabela 4: Valores de DQO inicial e final para os ensaios com celulase
Ensaios com celulase
1
2
3

DQO inicial (mg.L-1)
3.810
11.446
24.304

DQO final (mg.L-1)
2.874
7.170
18.472
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Conclusões
O pré-tratamento ácido foi eficiente para inibir as arqueias metanogênicas, pois o
metano não foi dectado no biogás. Entretanto, esse tratamento também eliminou as principais
populações celulolíticas do fluido ruminal in natura. Os microrganismos selecionados não
foram capazes de degradar o papel e a produção de hidrogênio não foi detectada nos ensaios
sem celulase. Portanto, a celulase foi indispensável para tornar possível a produção de
hidrogênio pelas bactérias do fluido ruminal purificado, usando esse substrato. Rendimentos
elevados foram obtidos principalmente pela fermentação de carboidratos solúveis, mas
também possivelmente pela fermentação de celulase, que é um resíduo orgânico. A geração
de hidrogênio foi decorrente basicamente da fermentação via ácido butírico, já que esse foi o
principal ácido orgânico detectado. O controle de pH e da pressão parcial de hidrogênio é
necessário para obter rendimentos de hidrogênio satisfatórios. Todas as bactérias identificadas
foram associadas à cepas relacionadas com produção de hidrogênio, e em sua maioria, as
bactérias foram semelhantes ao Filo Firmicutes. Essas provavelmente foram as responsáveis
pela produção de hidrogênio, ácidos orgânicos e álcoois nos reatores.
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Resumo. O objetivo deste trabalho foi realizar análises de biologia molecular em amostras
de biomassa provenientes de ensaios de produção de hidrogênio em quatro concentrações de
vinhaça de cana-de-açúcar (~2, 5, 7 e 12 g DQO.L-1) em temperatura mesófila (37 °C) e
termófila (55 °C). Avaliou-se a estrutura da comunidade bacteriana e a diversidade de
consórcios microbianos produtores de hidrogênio por meio das técnicas de eletroforese em
gel com gradiente desnaturante (DGGE) e clonagem e sequenciamento, respectivamente. A
temperatura foi fator importante na seleção de microrganismos já que o padrão de bandas de
amostras do consórcio mesófilo foi diferente daquele apresentado pelo consórcio termófilo.
Os 104 clones analisados oriundos do consórcio microbiano mesófilo foram agrupados em
20 Unidades Taxonômicas Operacionais (UTO). 2 % dos clones foram classificados como
Actinobacteria, 2 % pertencentes ao Domínio Bacteria e a maior parte deles (96 %) foi
classificada como membros do Filo Fimircutes, sendo 75 % Clostridiaceae e 22 %
Ruminococcaceae. Os 89 clones provenientes do consórcio microbiano termófilo foram
agrupados em 4 UTOs. 96 % foram filogeneticamente relacionados a Ordem Clostridiales e
4 % a Bacillales.
Introdução
A comunidade internacional tem expressado grande interesse em pesquisas acerca de
fontes renováveis de energia e atenção especial tem sido colocada na produção e utilização de
hidrogênio (H2). Esse gás pode ser produzido a partir de combustíveis fósseis, da água e de
biomassa. Contudo, para que essa tecnologia seja sustentável, a sua produção deve ser
realizada a partir de fontes renováveis. Assim, a produção biológica de hidrogênio a partir de
águas residuárias ou resíduos sólidos, além de ser considerada uma perspectiva interessante
em relação a outros métodos, também pode ser econômica e ambientalmente favorável
(Bartacek et al. 2007).
A produção biológica pode ser dividida em dois grupos: os processos dependentes de
energia luminosa (biofotólise direta e indireta e a foto-fermentação) e a fermentação, a qual
compreende as etapas de hidrólise e acidogênese da digestão anaeróbia (Bartacek et al. 2007).
A sustentabilidade do processo de produção biológica de hidrogênio depende muito das
características quantitativas e qualitativas do substrato utilizado, porque, embora a maioria das
pesquisas seja realizada com substratos puros (glicose, sacarose, amido e celulose), a
produção em escala real requer a utilização de substratos mais complexos e de baixo custo
(Bartacek et al. 2007).
O Brasil está entre um dos maiores produtores mundiais de etanol. O estímulo para
produção de álcool como combustível foi iniciado pelo Programa Nacional do Álcool (1975)
criado pelo governo federal. Entretanto, aumento significativo nos investimentos e subsídios
nessa área só ocorreu após a segunda crise do petróleo, a partir de 1979. Desde então, a
produção de álcool no país vem aumentando, juntamente com a geração da vinhaça, que é o
principal resíduo líquido dessa produção (Silva et al. 2007).
A vinhaça possui grande potencial poluidor, pois apresenta valores de demanda
biológica e química de oxigênio (DBO e DQO) entre 20 e 35 Kg.L-1, respectivamente.
Dependendo das condições tecnológicas da destilaria e da matéria-prima utilizada podem ser
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gerados até 20 L desse resíduo por litro de álcool produzido (Rossetto, 1987; Wilkie et al.
2000).
Devido aos avanços no tratamento biológico de águas residuárias, o problema da
disposição final dos efluentes pode ser visto como uma oportunidade de geração de energia,
por meio da produção dos gases metano e hidrogênio, utilizando a vinhaça como substrato
para as bactérias que realizam tal processo (Espinosa-Escalante et al., 2008). Muitas espécies
microbianas, pertencentes aos gêneros Enterobacter, Citrobacter, Bacillus, Clostridium,
Caloramator e Thermoanaerobacterium, entre outros, podem ser obtidas de amostras
ambientais e purificadas em laboratório. Esses microrganismos têm potencial para realizar a
produção biológica do gás hidrogênio por meio da utilização da matéria orgânica presente na
vinhaça. Todavia, o emprego de consórcios microbianos é mais vantajoso do que o emprego
de culturas puras (Kotay e Das, 2008).
Com o uso de culturas mistas para a produção biológica de hidrogênio, métodos de
biologia molecular tornaram-se ferramentas importantes na análise e caracterização das
comunidades microbianas envolvidas no processo. Existem numerosos métodos moleculares
utilizados para a caracterização de comunidades microbianas complexas como, clonagem e
sequenciamento de fragmentos do RNAr 16S, T-RFLP (Terminal Restriction Fragment
Lengh Polymorphism), FISH (Fluorescence In Situ Hybridization), qPCR (quantitative
Polymerase Chain Reaction), e DGGE (Denaturing Gel Gradient Electrophoresis) (Briones e
Raskin, 2003; Tolvanen e Karp, 2011).
A partir do cenário descrito, o principal objetivo do presente estudo foi realizar
análises de biologia molecular em amostras de biomassa dos ensaios de produção de
hidrogênio em quatro concentrações de vinhaça de cana-de-açúcar (~ 2, 5, 7 e 12 g DQO.L-1)
em temperatura mesófila (37 °C) e termófila (55 °C). Avaliou-se modificações na estrutura da
comunidade bacteriana e a diversidade dos consórcios microbianos produtores de hidrogênio
por meio das técnicas de eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) e clonagem
e sequenciamento, respectivamente.
Material e Métodos
Ensaios de produção de hidrogênio
Os ensaios de produção de hidrogênio foram realizados após o enriquecimento dos
consórcios microbianos a partir do lodo de reator UASB em temperatura mesófila (37 °C) e
termófila (55 °C) com vinhaça de cana de-açúcar. Tais ensaios foram realizados com
diferentes concentrações deste substrato (~2, 5, 7 e 12 g DQO.L-1) (Tabela 1) e os resultados
foram apresentados no 1º Seminário do Projeto Temático “Produção de bioenergia no
tratamento de águas residuárias e adequação ambiental dos efluentes e resíduos gerados”
realizado em 2011. Para análise de DGGE foram empregadas amostras provenientes de todos
os ensaios (I, M2, M5, M7, M12, T2, T5, T7 e T12). A avaliação da diversidade dos
consórcios microbianos por meio da técnica de clonagem e sequenciamento foram realizadas
com amostras oriundas dos ensaios mesófilo (M12) e termófilo (T12) com maior
concentração de substrato.
Tabela 1: Ensaios em reator anaeróbio em batelada mesófilo e termófilo
Ensaios
DQOinicial (g.L-1)
Lodo granulado de UASB (inóculo)
1,8
5,4
Mesófilos
7,1
12,6±1
1,8
4,8
Termófilos
7,5
12,6±1

Sigla adotada
I
M2
M5
M7
M12
T2
T5
T7
T12
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Análises de Biologia Molecular
Eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE)
O material genético de todas as amostras (I, M2, M5, M7, M12, T2, T5, T7 e T12) foi
extraído de acordo com protocolo de Griffiths et al. (2000) modificado. A amplificação dos
fragmentos do RNAr 16S foi realizada utilizando-se primers específicos para o Domínio
Bacteria: 968 FGC (5’-AACGCGAAGAACCTTAC-3’) (Nielsen et al.,1999) e 1392 R (5’AACGGGCGGTGTGTAC-3’) (Fang et al., 2002) com GC clamp (5’-CGC CCG CCG GGG
CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGGG-3’).
O gel foi preparado com gradiente desnaturante nas concentrações de 45 % e 65 %. O
sistema utilizado foi DGGE D CodeTM – Universal Mutation Detection System (Bio-Rad,
Inc., Hercules, Califórnia). As condições durante a eletroforese foram as seguintes:
temperatura constante de 60 °C, 75 V por 16 horas. O gel foi corado com solução TAE 1X
contendo 1 g.mL-1 de brometo de etídeo por 10 min. O aparelho utilizado para leitura do
padrão de bandas do gel foi transiluminador UV (Stratagene-Eagle Eye TM III), sob
exposição a luz UV (254 nm), acoplado ao computador com o software Eaglesight
(Stratagene-versão 3.22). O dendrograma foi construído usando software Bionumerics versão
2.5, com coeficiente de Dice.
Análise da diversidade dos consórcios microbianos: clonagem e sequenciamento de
fragmentos de RNAr 16S
Amostras de biomassa dos consórcios microbianos provenientes ensaios de produção
de hidrogênio com maior concentração de vinhaça (M12 e T12) foram utilizados para
caracterização filogenética, por meio da técnica de clonagem e sequenciamento. O material
genético dessas amostras foi extraído de acordo com protocolo de Griffiths et al. (2000)
modificado, amplificado com primers específicos (27F-1100R) (Lane, 1991) e clonado com
pGEM Easy Vector System I, de acordo com as especificações do fabricante. O produto de
PCR
não purificado foi enviado para Macrogen
Inc.
(Seul,
Coréia,
http://dna.macrogen.com/eng/), onde foi sequenciado em analisador automático de DNA
modelo ABI3730XL (Applied Biosystems). As seqüências obtidas foram averiguadas usando
o software DNASTAR-package (Lasergene Sequence Analysis).
Todas as seqüências foram agrupadas em Unidades Taxonômicas Operacionais (UTO)
utilizando-se
a
ferramenta
COMPLETE
LINKAGE
CLUSTERING
(http://pyro.cme.msu.edu/spring/cluster.spr;jsessionid=4AA2D5910ED29D486AA7CC8AF6
5880E2.delion). Posteriormente, usando a ferramenta DEREPLICATE REQUEST
(http://pyro.cme.msu.edu/spring/derep.spr;jsessionid=4AA2D5910ED29D486AA7CC8AF65
880E2.delion) foram determinadas as seqüências representativas de cada UTO, as quais foram
comparadas com as seqüências do banco de dados eletrônico por meio da ferramenta
SEQMATCH (http://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp) para aproximação
filogenética.
Árvore filogenética construída a partir de distâncias evolutivas inferidas usando o
método Neighbor-Joining (Saitou and Nei 1987). A porcentagem de réplicas da árvore está
apresentada perto dos ramos e foi calculada com base em teste de bootstrap com 1000
réplicas (Felsenstein 1985), valores inferiores a 50 % não foram apresentados. As distâncias
evolutivas foram calculadas usando o método de Jukes-Cantor (Jukes e Cantor, 1969). A
análise foi realizada com base em 36 sequências de nucleotídeos. A análise evolutiva foi
realizada utilizando o software MEGA5 (Tamura et al. 2011). Out-group: E.coli
Resultados e Discussão
Eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE)
A partir da construção do dendrograma foi observado que as amostras foram
distribuídas em dois grandes grupos. Em um deles foram agrupadas amostras dos ensaios de
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produção de hidrogênio realizados a 37 °C e o inóculo (lodo granulado). No outro grupo
foram arranjadas as amostras dos ensaios termófilos (Figura 1). A separação em dois grupos
das amostras dos ensaios mesófilos e termófilos indicou que a temperatura foi fator
Carol dg24212h
Carol dg24212h
importante na seleção de populações microbianas.
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Figura 1: Dendrograma construído com todas as amostras utilizando o coeficiente de DICE

A partir do dendrograma observou-se que as amostras mesófilas dos ensaios M2 e M5
foram 93 % similares. A amostra do ensaio M7 foi 82 % similar a essas duas já citadas,
enquanto, aquela do ensaio M12 foi similar somente em 66 % com as outras amostras (M2,
M5 e M7). Provavelmente, concentração crescente de vinhaça (2 g DQO.L-1, 5 g DQO.L-1,
7 g DQO.L-1 e 12 g DQO.L-1) favoreceu alteração na estrutura das comunidades microbianas,
por conseguinte, alteração das populações e redução da similaridade entre as amostras, sendo,
nesse caso, portanto, fator seletivo importante (Figura 1). Como já foi mencionado, o primeiro
grande grupo reuniu as amostras dos ensaios em condição mesófila com o lodo granulado
(inóculo). Todavia, a similaridade entre as amostras M2, M5, M7, M12 e o inóculo foi de
apenas 61 %. Assim, ainda que estas amostras tenham sido agrupadas, observou-se que houve
seleção entre as populações presentes no lodo granulado e nas demais amostras.
No caso dos ensaios termófilos observou-se a formação de dois subgrupos dentro do
grande grupo que compreende todas as amostras relativas à temperatura de 55 °C. Um desses
subgrupos compreendeu as amostras dos ensaios T2 e T5 com 95 % de similaridade,
enquanto, o outro subgrupo compreendeu as amostras de T7 e T12 com 90 % de similaridade.
A similaridade entre esses dois subgrupos foi de 77 %. Apesar de apresentarem distribuição
diferente da observada para os ensaios mesófilos, verificou-se que o aumento na concentração
de vinhaça também foi fator responsável pela seleção de populações microbianas. A
justificativa para essa afirmação pode ser inferida pelo fato de que as amostras dos ensaios no
qual foram empregadas as menores concentrações de vinhaça (2 g DQO.L-1 e 5 g DQO.L-1)
foram arranjadas em um subgrupo, e aquelas no qual foram empregadas as maiores
concentrações (7 g DQO.L-1 e 12 g DQO.L-1) formaram o outro subgrupo. A similaridade do
ramo que reuniu as amostras oriundas dos ensaios termófilos e o inóculo foi de 52 %.
Avaliação da diversidade dos consórcios microbianos
Diversidade do consórcio microbiano mesófilo
A caracterização filogenética do consórcio mesófilo foi realizada a partir de 104
clones, os quais foram agrupados em 20 UTOs (Unidades Taxonômicas Operacionais) com
95 % de similaridade (Figura 2). Todos os clones foram classificados como pertencentes ao
Domínio Bacteria, sendo que a maioria deles (96 %) foi classificada no Filo Firmicutes
(Figura 3A, Figura 3B). O tamanho das sequências utilizadas para estas análises foi em torno
de 700 pb.
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Figura 3: (A) Classificação dos clones dentro do Domínio Bacteria: (■) Filo Firmicutes, (■) Filo Actinobacteria
e (■) Domínio
Bacteria - não classificadas;
(B)
Classificação
dos clones
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Ruminocccaceae
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- não classificada
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Clostridiaceae, (■) Família Ruminococcaceae e (■) Ordem Clostridiales - não classificadas

Microrganismos desse Filo eram de interesse para o presente estudo, já que a maioria
dos trabalhos de produção de hidrogênio é realizada com culturas puras ou mistas desses
microrganismos, principalmente Clostridium, os quais são frequentemente selecionados a
partir de amostras de solo e lodo de reatores, por exemplo, com a aplicação de métodos de
tratamento de inóculo que visam buscar microrganismos formadores de endósporos.
Todos os membros do Filo Firmicutes possuem estrutura de parede celular rígida,
sendo que a maioria dos membros é Gram-positiva, mas estão incluídos também aqueles
Gram-negativos, tais como, os membros da família Veillonellaceae. O Filo engloba bactérias
fenotipicamente muito diversas. Em relação à morfologia celular, podem ser encontrados
cocos, bacilos retos, curvos e helicoidais e também filamentos. As células podem exibir ou
não flagelos e endósporos. São microrganismos aeróbios, anaeróbios ou facultativos, e alguns
membros são termófilos e/ou halófilos. A maioria exibe metabolismo quimioorganotrófico e
poucos são fotoheterotróficos anoxigênicos (Schleifer, 2009).
A UTO_1 (19 clones) foi similar à bactéria não cultivada (GU907824, 98 %), cuja
sequência foi depositada no banco de dados por Abreu et al. (2011), que estudaram estratégias
para suprimir microrganismos consumidores de hidrogênio utilizando pré-tratamentos, como
choque térmico, ácido 2-bromoetano sulfônico (ABES) e ABES mais clorofórmio em lodo
granulado anaeróbio. Segundo os autores, o lodo submetido ao ABES apresentou maior
produção de hidrogênio. Por meio de análises moleculares verificaram que os microrganismos
foram relacionados às Famílias Clostridiaceae e Ruminococcaceae.
A UTO_3 foi representada por apenas um clone similar à Ethanoligenes harbiense YUAN-3
(AY295777; 98 %). Tal microrganismo foi isolado por Xing et al. (2006) a partir de lodo
anaeróbio de reator CSTR alimentado com melaço. Microrganismos dessa cepa são bacilos
Gram-positivos, endósporos negativos, mesófilo e móvel, ocorrem sozinhos, em pares, ou em
cadeias de até oito células. É capaz de fermentar glicose e produzir ácido acético, etanol, H 2 e
CO2.
A UTO_4 foi aquela que agrupou maior número de clones (36 % do total). A
sequência representativa desta UTO foi 99 % similar a Clostridium aciditolerans JW/YJL-B3
(DQ114945) isolada por Lee et al. (2007) a partir de amostra de sedimento de wetland que
recebia água residuária ácida contendo sulfato. Segundo os autores esses microrganismos são
168

bacilos retos ou curvos, anaeróbios obrigatórios, endósporos positivos e mesófilo. Segundo os
autores, as fontes de carbono utilizadas foram extrato de carne, peptona, triptona, arabinose,
celobiose, frutose, galactose, glicose, lactose, maltose, manose, rafinose, ribose, sacarose,
xilose. Os produtos da fermentação da glicose foram ácido acético, ácido butírico e etanol.
Além da UTO_4 (37 clones), as UTO_8 (1 clone), UTO_14 (11 clones) e UTO_15 (2 clones)
também apresentaram suas sequências representativas filogeneticamente similares a
Clostridium aciditolerans JW/YJL-B3 (DQ114945). Por isso, a porcentagem total de clones
similares a este microrganismo foi de 49 %.
O enriquecimento de microrganismos semelhantes ao Clostridium aciditolerans
JW/YJL-B3 é pertinente, já que o substrato utilizado no presente estudo, a vinhaça, contém
quantidades consideráveis de sulfato e, ainda, o ajuste do pH inicial em 5,5 (pH ácido) são
condições experimentais semelhantes às do estudo de Lee et al. (2007) e favoreceram o
crescimento de tais bactérias.
As UTO_5 (5 clones), UTO_7 (1 clone), UTO_16 (2 clones), UTO_17 (1 clone) e
UTO_20 (1 clone) apresentaram clones semelhantes a bactérias não cultivadas, cujas
sequências foram encontradas por Xing et al. (2008). Esses autores avaliaram a diversidade de
microrganismos relacionados com a produção de hidrogênio a partir de melaço de açúcar de
beterraba em reator CSTR mantido a 35 °C e pH entre 4,5 a 5,0. Segundo os autores, outras
culturas mesófilas e acidófilas estão envolvidas na produção fermentativa de hidrogênio além
de Clostridium e Enterobacter.
Oito clones foram agrupados na UTO_6. Esses clones foram filogeneticamente
afiliados a Clostridium acetobutylicum HP7 (FM994940; 99 %), cepa isolada por Liang et al.
(2010). Esses autores estudaram a formação de grânulos em reator em batelada sequencial
(AnSBR) aplicados a produção de hidrogênio a partir de glicose a 28 °C e pH 5,5.
Os autores (Op. cit.) submeteram o lodo inicialmente ao choque térmico (80 °C por
20 min) e, posteriormente, ao choque ácido (pH 2,0 por 24 horas) e, observaram a rápida
granulação (10 dias), contudo, a produção de hidrogênio estava baixa e o biogás era composto
principalmente por CO2. Assim, com o objetivo de enriquecer os grânulos com
microrganismos formadores de endósporos, foi aplicado novo choque térmico, o qual se
mostrou bastante eficiente para aumentar a produção de hidrogênio. Além de estudar as
estratégias para a granulação do lodo do reator da produção de hidrogênio, os autores também
avaliaram a produção por três cepas de microrganismos que isolaram (HP2, HP4 e HP7).
A UTO_12 (3 clones) foi filogeneticamente similar a Clostridium nitrophenolicum
(AM261414; 97 %), que foi cepa isolada por Suresh et al. (2007) a partir de amostra de solo.
A cepa foi caracterizada como Gram-positiva, mesófila, anaeróbia, móvel e formadora de
endósporos, capaz de degradar ρ-nitrofenol na concentração de 0,5 mM. Possivelmente,
microrganismos como esse puderam se manter no consórcio microbiano já que eram capazes
de degradar o fenol, que é um composto presente na vinhaça (Parnaudeau et al., 2008).
A UTO_18 compreendeu 1 clone semelhante a bactéria não cultivada; clos1
(DQ907198; 97 %) que foi encontrada por Jones et al. (2006) em estudo acerca da
comunidade microbiana envolvida na decloração rápida e simultânea de 1,1,2,2tetracloroetano e intermediários clorados etano e eteno. Segundo os autores, 65 % dos clones
foram similares a Clostridiales, 14 % similares a Bacteroides e outros 14 % relacionados com
microrganismos do subfilo Epsilon Proteobacteria. Entre as características de Clostridium está
a capacidade de esporular em condições ambientais adversas. No estudo de Jones et al. (2006)
a elevada porcentagem de clones relacionados com Clostridiales deve-se, possivelmente, à
formação de endósporos na presença do tóxico aplicado.
Todas as UTOs apresentadas anteriormente reuniram clones pertencentes ao Filo
Firmicutes. Além dessas, outras 4 UTOs foram formadas, as quais agruparam somente 4 % do
total de clones, sendo que as UTO_9 e UTO_10 foram classificadas dentro do Filo
Actinobacteria, enquanto, as UTO_11 e UTO_19 (1 clone cada) foram classificadas como
Bacteria não classificadas.
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A UTO_9 (1 clone) foi semelhante a Pseudoclavibacter caeni MJ28 (HQ266601;
99 %), cepa isolada por Srinivasan et al. (2011), que foi identificada como bacilo Grampositivo não formador de endoporos, não móvel e aeróbio estrito isolado a partir de lodo de
estação de tratamento de esgoto localizada na Coréia do Sul.
A UTO_10 foi representada por 1 clone com sequência semelhante a bactéria não
cultivada G-25 (DQ443951; 100 %), encontrada por Zhao et al. (2008). Esses autores
estudaram o papel das bactérias acidogênicas fermentativas e redutoras de sulfato na
degradação de lactato e redução de sulfato em reator CSTR operado a 35 °C. Além da relação
DQO/SO4-2, os autores avaliaram o efeito da adição de molibidato na redução de sulfato e na
composição da comunidade microbiana. A comunidade microbiana predominante após a
adição de molibidato era composta por Clostridium, Bacteroides e Ruminococcus e os
metabólitos gerados foram etanol e, posteriormente, ácido propiônico. Enquanto que, na
ausência de molibidato, a comunidade era composta por Desulfobulbus, Desulfovibrio,
Pseudomonas e Clostridium.
Na Figura 4 está apresentada a árvore filogenética construída com as sequências das
16 UTOs e sequências do banco de dados, sendo que 6 UTOs (UTO_9, UTO_10, UTO_11,
UTO_16, UTO_18 e UTO_19) não foram incorporadas nessa análise, pois não foram
classificadas com limite de confiança acima de 90 % para Família.
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Figura 4: Árvore filogenética construída a partir de 36 sequências de nucleotídeos
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Diversidade do consórcio microbiano termófilo
A caracterização filogenética do consórcio termófilo foi realizada a partir de 89 clones,
os quais foram agrupados em 4 UTOs com 95 % de similaridade. Todos os clones foram
classificados como pertencentes ao Domínio Bacteria e Filo Firmicutes. A UTO_2 agrupou o
maior número de clones (83 clones; 93 % do total), seguida pela OTU 3 (4 clones). As UTOs
1 e 4 foram formadas por somente um clone cada (Figura 5).

Número de clones

84
83

72
60
48
36

24
12

1

4

1

3

4

0
1

2

Unidade Taxonômica Operacional (UTO)
Figura 5: Distribuição dos clones dentro das Unidades Taxonômicas Operacionais para o consórcio termófilo

As UTOs 1, 2 e 4 foram classificadas como pertencentes ao Filo Firmicutes, Classe
Clostridia, Ordem Thermoanaerobacterales, Família III Incertae Sedis e Gênero
Thermoanaerobacterium, com limite de confiança de 90 %. A UTO_3 foi classificada como
pertencente ao Filo Firmicutes, Classe Bacilli e Ordem Bacillales (Figura 6).
4%

Clostiriales
Bacillales

96%

Figura 6: Classificação dos clones dentro do Filo Firmicutes: (■) Ordem Clostridiales, (■) Ordem Bacillales

A UTO_1 foi formada por um clone com sequência similar a Thermoanaerobacterium
thermosaccharolyticum KKU-ED1 (JN049814; 99 %) que foi depositada por Fangkum e
Reungsang, (2011). Os autores estudaram a produção de hidrogênio utilizando como inóculo
esterco de elefante termicamente tratado (100 °C por 2 horas) a partir de mistura de xilose e
arabinose e hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar em pH 5,5 a 55 °C. Apesar, da fonte de
inóculo, que foi utilizada pelos autores, ter sido diferente daquela utilizada no presente
trabalho, a temperatura (55 °C) e o substrato (bagaço de cana-de-açúcar hidrolisado) parecem
ter favorecido o enriquecimento de microrganismos semelhantes.
A UTO_2, que agrupou 93 % dos clones, também foi similar a
Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum (cepa W16) (EU563362, 99 %). Ren et al.
(2008) isolaram a cepa W-16 a partir de amostra de lodo de fonte termal (67 °C e pH 7,0)
utilizando a técnica para cultivo de microrganismos anaeróbios roll-tube descrita por Hungate
e Macy (1969). Segundo os autores a cepa W-16 apresentou rendimentos de produção de
hidrogênio de 2,42 mol H2.mol-1 glicose e 2,19 mol H2.mol-1 xilose em experimentos com
10 g.L-1 de substrato a 60 °C. A cepa também foi capaz degradar açúcares presentes no
hidrolisado de palha de milho (arabinose, glicose e xilose) e produzir hidrogênio com
rendimento de 2,3-2,4 mol H2.mol-1 substrato, além de gerar acetato, butirato e etanol.
Assim, como foi discutido para a UTO_1, parece que Thermoanaerobacterium
thermosaccharolyticum é um microrganismo facilmente selecionado a partir das mais diversas
fontes de inóculo, como no presente estudo a partir de lodo granular de reator UASB, a partir
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de esterco de elefante (Fangkum e Reungsang 2011), a partir de lodo de fonte termal (Ren et
al. 2008) e a partir de lodo de reator anaeróbio em batelada aplicado à produção de hidrogênio
a 60 °C (O-Thong et al. 2008). Tal fato deve estar relacionado com a capacidade desse
microrganismo de formar endósporos e poder estar presente em diversos ambientes ainda que
não como célula vegetativa.
A UTO_3 reuniu 4 clones e sua sequência representativa foi similar a bactéria não
cultivada HS-3, pertencente a Ordem Bacillalles (AB207932; 100 %); (Ueno et al. 2006).
Essa sequência foi obtida em estudo que avaliou a produção de hidrogênio, distribuição dos
produtos gerados e estrutura da comunidade microbiana em reator contínuo de mistura
perfeita (CSTR) mantido a 60 °C e inoculado com lodo de composteira. Os autores relataram
que a produção de hidrogênio com a formação de acetato e butirato foi otimizada para tempo
de detenção hidráulica (TDH) menor que 1 dia em pH 5,0-6,0, no qual observou-se
predominância de Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum. Para TDH de 4 dias em
pH 6,0, microrganismos não identificados foram dominantes e não ocorreu a produção de
hidrogênio.
A UTO_4 (1 clone) foi similar a bactéria não cultivada; EG7b (GU296470, 94 %),
cuja sequência foi obtida por Abreu et al. (2010). Esses autores compararam a produção de
hidrogênio em reator de leito expandido (EGSB) a 70 °C usando dois inóculos: lodo
granulado metanogênico tratado termicamente (100 °C por 15 min), denominado HTG (heat
treated granules); e o mesmo lodo pré-tratado “engenheirado” por ter sido colocado em
contato com cultura microbiana com elevada capacidade de produzir hidrogênio, denominado
EHTG (engineered heat treated granules). A sequência depositada por Abreu et al. (2010) foi
obtida na melhor condição operacional do reator (inóculo EHTG; TDH 8 horas e alimentação
com 5 g DQO.L-1). Segundo os autores, nessa condição foi observada a maior produção de
hidrogênio (2,6 L H2.L-1 reator.dia-1).
Na Figura 7 está apresentada a árvore filogenética construída com as sequências das
UTO_1, UTO_2 e UTO_3 e sequências do banco de dados, sendo que a UTO_4 não foi
incorporada nessa análise, pois não foi classificada com limite de confiança acima de 90 %
para Família.
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JN049814 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum_KKU-ED1
89 GU296470 bactéria não cultivada_EG7b
88

UTO_2
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X93359 Thermoanaerobacterium aotearoense_(T)_JW/SL-NZ613T
AY350594 Thermoanaerobacterium aciditolerans_(T)_761-119
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94
L09171 Thermoanaerobacterium thermosulfurigenes_(T)_4BT
AY988598 Bacillus oleronius_(T)_ATCC_700005
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Figura 7: Árvore filogenética construída a partir de 15 sequências de nucleotídeos

Conclusões
A concentração de vinhaça e a temperatura foram importantes fatores de seleção para
populações microbianas presentes nos consórcios microbianos produtores de hidrogênio.
Maior diversidade microbiana foi observada no consórcio mesófilo (Filo Firmicutes,
Classe Clostridia, Famílias Clostridiaceae e Ruminococcaceae) do que para o termófilo (Filo
Firmicutes, Classe Clostridia, Gênero Thermoanaerobacterium), sugerindo que apesar do
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inóculo (lodo granulado) ter sido o mesmo nas duas condições de temperatura empregadas, as
condições experimentais tiveram grande influência na diversidade bacteriana.
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Resumo. O objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade de bactérias anaeróbias
presentes em sedimento de reservatório e sua aplicação na produção biológica de gás
hidrogênio. Para reatores anaeróbios em batelada alimentados com xilose, a 37ºC, pH 5,5 e
inoculados com sedimento previamente purificado obteve-se consumo de xilose de 63,5% das
em 72 h de operação e 0,3 mol H2/mol xilose. Bactérias pertencentes aos Filos
Proteobacteria, Cloroflexi, Firmicutes, Deferribacteres, Fusobacteria, Cyanobacteria e
bactérias não cultivadas foram identificadas em amostra do reator anaeróbio. Bactérias
anaeróbias advindas do sedimento, principalmente, bacilos formadores de endósporos foram
favorecidos pelas condições experimentais impostas e estiveram envolvidos na produção
biológica de H2.
Introdução
Fontes de inóculo têm sido testadas com êxito para produção biológica de gás
hidrogênio em países de clima temperado, como inóculo de estações de tratamento de água,
lodo de estação de tratamento de águas residuarias, de aterro, dentre outros (Maintinguer et al.
2008). No entanto, a produção biológica de hidrogênio com inóculo a partir de amostras
ambientais, tais como reservatórios de sedimentos, especialmente em países tropicais como o
Brasil, é pouco investigada. Sedimentos de lagoas e reservatórios de água doce são ambientes
anaeróbios que podem conter condições para a sobrevivência de ampla variedade de bactérias
que utilizam fontes de carbono diferentes, principalmente açucares e gerar hidrogênio
(Maintinguer, et al. 2012). A produção fermentativa de hidrogênio a partir xilose tem poucos
relatos (Wu et al. 2008, Lin et al. 2008, Lin et al. 2006, Maintinguer et al 2012). Além disso,
no Brasil existe variedade de efluentes industriais que contém xilose em sua constituição
como indústria de processamento de papel e materias lignocelulósicos, em concentrações
próximas a 2g.L-1. Tais efluentes podem ser usados como fonte de carbono para a geração
biológica de gás hidrogênio. Durante o processo de hidrólise de materiais lignocelulósicos
pode ocorrer produção de 35 a 45% de xilose (Wu et al. 2008).
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade de bactérias
anaeróbias em sedimento de reservatório e sua aplicação na produção biológica de hidrogênio
a partir de açucares como xilose em concentrações próximas a efluentes industriais.
Material e Métodos
Análises de Biologia Molecular
As análises da comunidade microbiana foram efetuadas através da extração do DNA
genômico de amostra do Sedimento do Reservatório de Itupararanga - Ibiuna (SP), seguida da
amplificação do fragmento do gene RNAr 16S pela reação de polimerização em cadeia
(PCR), clonagem, sequenciamento, afiliação filogenética e construção de árvores
filogenéticas. A extração de DNA genômico das amostras foi feita com glass beads e fenol e
clorofórmio segundo o protocolo Griffiths et al. (2000) modificado. A amplificação dos
fragmentos RNAr 16S, foi realizado usando a PCR com set primers para o Domínio Bacteria
Os primers (oligonucleotídeos sintéticos) usados para a reação de PCR foram 27F e 1100R
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(Lane, 1991), homólogos às extremidades conservadas do gene RNAr 16S. Para as reações de
PCR foram usados 0,5 µL de cada primer, 5 µL de dNTPs (Invitrogen), 0,5 µL de Taq DNA
polymerase (Invitrogen), 5 µL de 10 x Tampão PCR, 1,5 µL de Mg Cl2 (50mM) e
aproximadamente 100 ng de DNA genômico. O programa para amplificação do gene RNAr
16S seguiu as seguintes etapas: desnaturação inicial a 94 ºC por 2 min; 10 ciclos de 1 minuto
de desnaturação a 94 ºC; 30 segundos de anelamento a 69 ºC e 3 minutos a 72 ºC para
extensão; seguido de mais 10 ciclos de 1 minuto de desnaturação a 94 ºC; 30 segundos de
anelamento a 63 ºC e 3 minutos a 72 ºC para extensão e resfriamento final a 4o C. A clonagem
foi efetuada com utilização de pGEM Easy Vector System I de acordo com as seguintes
etapas: adenilação, ligação do vetor e, transformação em células competentes de E.coli
modificadas. O sequenciamento foi realizado por amplificação por PCR com M13F (5’-GTA
AAA CGA CGG CCA G-3’) e M13R (5’-CAG GAA ACA GCT ATG AC-3’), purificação,
precipitação com isopropanol 65%, lavagem com etanol 60%, desnaturação da dupla fita com
adição de formamida e choque térmico, em seqüenciador automático capilar ABI PRISM 310
da Applied Biosystem. As concentrações de DNA molde e de primers seguiram as instruções
dos fabricantes. As sequências parciais do gene RNAr 16S obtidas foram verificadas no
programa computacional DNA Star e nos sites da NCBI comparados com as sequências de
RNAr 16S de organismos representados na base de dados do Genbank
(http:www.ncbi.nlm.nih.gov) e do RDP - Ribossomal Data Project (http://rdp.cme.msu.edu/).
Obtenção do consórcio microbiano e condições de crescimento
Amostra de sedimento do Reservatório Itupararanga (Ibiúna – SP) foi utilizada como
inóculo. A amostra foi purificada em diluições seriais e nas diluições positivas para geração
de H2(10-5, 10-7, 10-10) foi efetuado tratamento térmico (90 º C - 10 min), segundo Kim et al.
(2006), e pH controlado (5,5). Purificação celular foi realizada sob condições de assepsia, em
diluições em série, a 37o C. As soluções que compuseram o meio basal (Del Nery, 1987)
composto pelos nutrientes A, B, C e D (Tabela 1), além de glicose (2,0 g.L-1), uréia (0,04 g. L1
), peptona (1,0 g.L-1) e 1,0 mL de solução de vitaminas (ácido p-aminobenzóico 40 mg.L-1 e
biotina 10 mg. L-1) (Widdel & Pfennig, 1984). Sob condições de assepsia, procedeu-se a
manutenção do inóculo purificado (20%), porém com adição de xilose (2,0 g.L-1), meio basal,
peptona (1,0 g.L-1), uréia (0,04 g.L-1) e 1,0 mL de solução de vitaminas, em pH 5,5.
Reatores anaeróbios em batelada alimentados com xilose
Foram montados reatores anaeróbios (5 L) em duplicata, alimentados com 2,0 g
xilose.L-1 e operados durante 102 h. O inóculo perfazia 20% do volume total de reação, que
era composto de células que foram mantidas com xilose, após purificação com glicose (2,0
g.L-1), conforme descrito anteriormente. A biomassa reativada foi submetida à lavagem para
concentração do pellet e retirada de substâncias indesejáveis. Para tanto, volume de biomassa
foi transferido para tubos apropriados e submetidos à centrifugação em centrífuga refrigerada
a 8500 rpm e 3° C por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso em
meio de cultura novo para a montagem do experimento (Tabela 1). O meio de cultura foi
filtrado em membrana estéril de 0,22 µm. O ensaio foi montado com 4,0 L de volume
reacional e 1,0 L de headspace. Após distribuição das soluções, os reatores foram submetidos
à atmosfera de Argônio (100%), durante 20 minutos, e mantidos a 37 oC.
Análises Cromatográficas
Foram efetuadas leituras nos reatores pressurizados para determinação do gás
hidrogênio, por meio da retirada de 0,1 mL de amostra da fase gasosa, utilizando seringa gas
tight com trava. Foi utilizado cromatógrafo Shimatzu GC-2010, equipado com detector de
condutividade térmica. A coluna utilizada foi Carboxen 1010 plot 30 m x 0,53 mm, sendo o
gás de arraste argônio sob fluxo de 21,9 cm.s-1. A temperatura do forno, coluna e detector
foram 30°C, 200°C e 230°C, respectivamente.
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Tabela 1: Composição do substrato sintético dos reatores anaeróbios alimentados com xilose
Composição
Reator anaeróbio em batelada
Xilose (mg )
8000
80
Uréia (mg1)
1
4000
Peptona (mg )
4
mL
Solução de vitaminas
-1
Nutriente A (g L ): NiSO4.6H2O (0,5);
8,0 mL
FeSO4.7H2O (2,5);
FeCl3.6H2O (0,25); CoCl2.2H2O (0,04)
8,0 mL
Nutriente B (g L-1): CaCl2.6H2O (2,06)
-1
8,0 mL
Nutriente C (g L ): SeO2 (0,144)
-1
Nutriente D(g L ): KH2PO4 (5,36); K2HPO4
8,0 mL
(1,30); Na2HPO4H2O (2,76)
800
Inóculo purificado (mL)
1000
Headspace (mL): Ar(100%)
4000
Água ultra-purificada (mL)
Os ácidos graxos voláteis, alcoóis e acetona foram determinados em cromatógrafo
gasoso Shimadzu GC-2010, equipado com detector de ionização de chama e amostrador
automático para headspace COMBI-PAL, modelo AOC 5000 e coluna HP-INNOWAX, de 30
m x 0,25 mm x 0,25 mm de espessura de filme. As condições operacionais foram as
seguintes: temperatura do injetor de 250° C, razão de split igual a 1, temperatura do forno de
35°C (0’) 2°C min-1, 38°C (0’) 10° C min-1. 75°C (0’) 35°C min-1 120°C (1’) 10°C min-1
170°C (2’). O gás de arraste utilizado foi hidrogênio, temperatura do detector a 280°C, gás
auxiliar (N2) a 30 mL.min-1; ar sintético a 300 mL.min-1 e hidrogênio a 30 mL.min-1. As
condições do amostrador automático de headspace COMBI-PAL, AOC 5000 foram as
seguintes: seringa de 2,5 mL; temperatura da seringa a 90°C; volume injetado 400 µL;
temperatura de incubação da amostra a 100°C; tempo de incubação da amostra de 13 minutos
(Maintinguer et al. 2008).
Crescimento Celular
O crescimento celular foi verificado através da análise de absorbância da cultura a 600
nm, e SSV (sólidos suspensos voláteis), de acordo com APHA (2005).
Consumo de xilose
O consumo de xilose foi determinado pelo método de Dobouis et al. (1956), adaptado
por Herbert et al. (1971).
Análises de pH
O pH inicial foi mantido em 5,5 com adições de HCl ou NaOH. As medidas foram
efetuadas no final dos ensaios, de acordo com APHA (2005).
Contagem de células geradoras de H2
Número mais provável (NMP) de bactérias geradoras de H2 foi efetuado, em
quintuplicata de diluições, no final da operação dos reatores anaeróbios. As leituras foram
efetuadas após 10 dias de incubação, através de análises de presença/ausência de H2 no
headspace das quintuplicatas de diluições, por cromatografia gasosa, descrito anteriormente e
analisadas de acordo com Tabela Padrão de Probabilidade (APHA, 2005).
Exames microscópicos
Foram feitos exames microscópicos das amostras dos reatores, em luz comum,
contraste de fase e fluorescência usando microscópio Leica acoplada a câmera Optronics e
software Image Pro-Plus versão 3.0.1.
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Ajuste dos dados experimentais
Os dados experimentais foram ajustados para valores médios obtidos de duplicatas de
reatores usando-se software Microcal Origin® 5.0. As atividades específicas máximas de
produção de gás hidrogênio foram obtidas por ajuste não linear sigmoidal da função de
Boltzman. A velocidade máxima de consumo de xilose foi obtida por meio do maior
coeficiente angular gerado das retas traçadas entre os pontos experimentais da concentração
de xilose em função do tempo.
Resultados e Discussão
A geração máxima de H2 ocorreu em 74 h de operação e foram de 2200,5 µmol H2.L-1
(Figura 1); rendimentos de 0,3 mol H2.mol xilose-1 e velocidade global especifica de produção
-1
16,0 µmol H2.g SSV.h , em 54 h de operação. O crescimento máximo da biomassa foi
observado com 66 h de operação (0,13 abs600). Zhao et al. (2010) obtiveram rendimentos
próximos ao presente trabalho (0,33 mol H2.mol xilose-1) em reatores anaeróbios alimentados
com xilose (4,5 g.L-1) pH 6,5, 70oC, peptona (0,5 g.L-1), FeSO4 (70 mg.L-1), com inóculo
obtido de reator operado para produção de H2 a 70oC alimentado com meio sintético, xilose (2
g.L-1) peptona (1 g.L-1) e extrato de levedura (0,5 g.L-1).
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Figura 1 – Geração de H2 durante operação dos reatores anaeróbios
A xilose não foi totalmente consumida durante a operação. A velocidade global
especifica de consumo foi 190 µmol xilose.L.h-1, em 50 h. Havia 1,27 g xilose.L-1, ou seja;
36,5% de suas concentrações iniciais foram consumidas em 58 h. Com 72 h de operação
foram detectados 0,91 g xilose.L-1, ou seja 63,5% das concentrações iniciais de xilose foram
consumidas. Lin et al. (2006) também não obtiveram remoções totais de xilose e foram de
68% ao final das 120 h de operação, com inóculo proveniente de esgoto doméstico, pH 7,0 e
35o C em reatores anaeróbios em batelada. Os autores (op.cit.) obtiveram rendimentos
superiores ao presente trabalho (1,17 mol H2.mol xilose-1), entretanto, os reatores foram
operados em concentrações mais elevadas de xilose (18,75 g/L).
O pH foi de 4,1 no final da operação. A diminuição do pH é devido à produção de
ácidos graxos voláteis que esgota a capacidade tampão do meio, resultando em valores
reduzidos (Khanal et al. 2004). Os produtos intermediários gerados foram ácido acético (97.5
mg.L-1) e isobutírico (21.5 mg.L-1), n-butanol (22.5 mg.L-1) e etanol (66.0 mg.L-1). A maior
produção teórica de hidrogênio prevê ácido acético como produto final da fermentação (Das
& Veziroglu, 2001). Na prática, porém, a produção elevada de hidrogênio está associada com
uma mistura dos produtos da fermentação, tais como, ácido acético e ácido butírico, os quais
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foram obtidos nos ensaios de purificação realizados com glicose e xilose. Produção reduzida
de hidrogênio está associada à formação de ácido propiônico e produtos finais menos
reduzidos como alcoóis e acido lático (Levin et al., 2004). No presente trabalho não foi
detectado geração de ácido propiônico, ou seja, a rota metabólica para a geração de H 2 foi
favorecida nos reatores anaeróbios. Maintinguer et al. (2011) obteve geração de ácidos
acético (856,8 mg.L-1) e butirico (310,7 mg.L-1) associado à produção de gás hidrogênio
(2106,8 µmol H2.g.VSS.h-1) em reatores anaeróbios alimentados com xilose (1,8 g.L-1) e
inoculados com lodo granulado de reator UASB, usado no tratamento de dejetos de
suinocultura. No presente estudo a produção de hidrogênio (16,0 µmol H2.g SSV.h-1) foi
inferior à obtida pelos autores (op.cit.). Entretanto, o sedimento de reservatório é uma
possibilidade de obtenção de inóculo para a geração biológica de hidrogênio.
A contagem de NMP de bactérias geradoras de H2 foi de 4,3 x 102 NMP.mL-1 (3,3E+5
células.g STV-1). Castelló et al 2009 efetuou contagem de bactérias geradoras de hidrogênio e
obtiveram valores superiores ao presente trabalho [>2,4E+11 MNP.ml-1 e 9,0E+11 MNP.ml1) em 69 e 129 dias de operação de reator UASB alimentado com soro de queijo (COD 67,0
g.L), a 30oC, pH 5.0]. Entretanto, os autores (op.cit.) montaram os ensaios com meio
nutricional rico (5 g triptona.L-1, 5 g extrato de levedura.L-1 e 5g extrato de carne.L-1) e em
concentrações mais elevadas de substrato (10 g glicose.L-1). Além disso, os autores (op.cit.)
usaram inóculo de reator UASB que contêm diversidade microbiana confirmada para a
produção biológica de hidrogênio (Maintinguer et al., 2011).
Não houve produção de metano nos reatores anaeróbios, confirmando a eficiência do
pré-tratamento a quente do inóculo e imposição do pH inicial 5,5.
A morfologia predominante observada foi de bacilos, bacilos com endósporos e
predomínio de bacilos Gram positivos. Esse fato pode estar relacionado com as condições
impostas; ou seja, pH e pré-tratamento do inóculo. Essa evidência pode sugerir a seleção de
espécies tolerantes e formadoras de endósporos. O pré-tratamento realizado foi necessário
porque as arquéias metanogênicas são consumidoras de gás hidrogênio e, portanto,
indesejáveis no processo de produção de hidrogênio. Todavia, estão presentes em sedimentos
lacustres, onde as concentrações reduzidas de oxigênio favorecem a permanência de tais
populações. Além disso, as arquéias metanogênicas são sensíveis a pH ácido (Tabatabaei et
al. 2010), ou seja, crescem favoravelmente em pH na faixa de 6,0 a 8,0.
Oh et al. (2003) utilizaram tratamento a quente do inóculo e obtiveram porcentagens
elevadas de hidrogênio com variações de 57% a 72%, em 30 h de operação, utilizando glicose
(3,0 g DQO.L-1) como fonte de carbono em reatores em batelada. Chen et al. (2005)
trabalharam com inóculo de reatores produtores de hidrogênio (CSTR, leito fixo, leito
fluidizado e lodo granulado), pré-tratado a quente, em reatores anaeróbios em batelada
alimentados com sacarose (5 a 30 g DQO.L-1) e meio basal acrescido de extrato de levedura
(1 g.L-1), pH 6,5, a 37o C. Exames microscópicos revelaram presenças de bacilos e bacilos
com endósporos. Fang et al. (2006) observaram bacilos em pH 4,5 e 37o C; filogeneticamente
identificados como sendo Clostridium sp., em reatores anaeróbios em batelada, com inóculo
de digestor anaeróbio municipal de beneficiamento de arroz pré-tratado a quente. O
carboidrato utilizado (5,5 g/L) foi o presente na água residuária de tratamento de arroz,
acrescido de meio basal contendo extrato de levedura (50 mg.L-1). Portanto, no presente
trabalho, em reatores alimentados com xilose, foi possível obter bacilos Gram positivos
formadores de endósporos, que provavelmente, estiveram envolvidos na geração de H2.
Através das análises de clonagem e sequenciamento foram obtidos 56 clones e
identificados como pertencentes aos Filos Proteobacteria (40%); Firmicutes (21%);
Chloroflexi (19%); Actinobacteria (5%) Cyanobacteria (4%); Fusobacteria (7%);
Deferribacteres (2%) e bactérias não cultivadas (2%) (Figura 2). Esses resultados
confirmaram a diversidade bacteriana elevada em amostras de sedimento lacustre.
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Figura 2 –Distribuição Filogenética da amostra do sedimento.
No presente trabalho foram identificados 25 clones pertencentes ao Filo
Protheobacteria e foram similares a bactérias de sedimentos salinos (Ferrer et al. 2011,
Tamminen et al., 2011), sedimentos de reservatórios (Shao et al., 2011), que vivem sob
condições aeróbias (Kwon et al., 2010), anaeróbias (Xing et al., 2010) e facultativas (Kormas
et al., 2010) de vida livre, responsáveis pela fixação de nitrogênio em raízes de plantas
submersas (Lu et al., 2006). O Filo Proteobacteria contém maior numero de espécies
catalogadas; incluem bactérias gram-negativas, fototróficas, encontradas em diversos
ambientes (Elshahed et al., 2008). Provavelmente, tais bactérias identificadas estiveram
envolvidas em processos de fermentação no Reservatório de Itupararanga. Além disso,
diversos autores obtiveram predomínio desse Filo em análises de amostras de sedimento de
lagos e reservatórios (Ye et al., 2009).
Nesse estudo foram obtidos 8 clones pertencentes ao Filo Chloroflexi. Constitui-se de
bactérias gram-negativas, anaeróbias facultativas (Xing et al., 2010), filamentosas, verdes não
sulfurosas e obtêm energia mediante fotossíntese. Tais clones apresentaram similaridades com
bactérias encontradas em amostras ambientais principalmente em sedimentos: salinos
(Edmounds et al.,2009); contaminados por hidrocarbonetos (Siegert et al., 2011); de pântanos
(Garcia et al., 2011); de aquífero (Alfreider et al., 2002) e; anóxicos (Kittelmann et al., 2008).
Além disso, foram similares a bactérias consumidoras de acetato (Schwarz et al., 2007). No
presente trabalho foi verificado geração de ácido acético; o que pode favorecer a permanência
de tais bactérias durante a operação dos reatores anaeróbios. Microrganismos pertencentes ao
Filo Cloroflexi são comumente encontrados em sistemas aquáticos e locais que contêm
enxofre elementar, como águas termais ou sedimentos de lagos e rios; conforme verificado no
presente trabalho. Morfologicamente apresentam sob a forma de filamentos. Podem crescer
em meios nutritivos contendo açúcares (glicose, manose e xilose) e piruvato; são capazes de
reduzir nitrato a nitrito (Kragelund et al., 2007). No presente trabalho foi obtida geração de H2
a partir de xilose; provavelmente, espécies de bactérias pertencentes ao Filo Chloroflexi
estiveram envolvidas na geração de hidrogênio durante a operação dos reatores anaeróbios.
Análises microscópicas revelaram presença de filamentos, além das condições ambientais do
sedimento de Itupararanga, como concentrações reduzidas de oxigênio e incidência solar na
coluna d’água, que provavelmente favoreceram sua permanência.
Foram obtidos 13 clones pertencentes ao Filo Firmicutes e similaridades aos
encontrados em ambientes anaeróbios; principalmente em profundidades de lagoas e
reservatórios (Simonato et al., 2010), em amostras de sedimento de aterro sanitário (Liu et al.,
2011), solos (Jangid et al., 2008), como de plantações de arroz (Escoffier et al., 2001) e em
amostras de solo com atividades agrícolas (Furlong et al., 2002). Compreende bacilos Gramnegativos e Gram-positivos, formadores de endósporos, pertencentes principalmente aos
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Gêneros Bacillus e Clostridium. São bactérias com metabolismo versátil e podem ser
encontrados em sedimentos marinhos, de lagoas e reservatórios, como observado no presente
trabalho. Algumas espécies fixam nitrogênio atmosférico, enquanto outras realizam
metabolismo fermentativo (Mathews et al. 2009). No presente trabalho, foi verificado
predomínio de bacilos, bacilos com endósporos e bacilos Gram-positivos durante o prétratamento do sedimento para a produção de H2 e na operação dos reatores anaeróbios, onde
foram adicionadas glicose e xilose, fontes de carbono preferenciais para a fermentação dessas
bactérias. Estão presentes em sedimentos marinhos e de reservatórios, possuem habilidade de
fermentar xilose e gerar H2, etanol, ácidos acético e butírico (Maintinguer et al., 2012), como
observado no presente trabalho. Provavelmente bacilos gram-positivos e endósporos
verificados durante a purificação e na operação dos reatores anaeróbios pertençam ao Filo
Firmicutes advindos da amostra do sedimento de Itupararanga e estiveram envolvidos na
geração de H2.
Os demais Filos (Actinobacteria; Cyanobacteria, Deferribacteres, Fusobacteria) e
bacterias não cultivadas foram detectados no sedimento, porém em porcentagens mais
reduzidas (Figura 2). O Filo Actinobacteria é composto de bactérias filamentosas, Grampositivas, anaeróbias facultativas. Podem estar presentes no solo, em simbiose com as raízes
de plantas superiores, onde levam à formação de nódulos, no interior dos quais ocorre fixação
de nitrogênio. O Filo Cyanobacteria inclui cocos, bacilos, filamentos, fixam nitrogênio, são
encontrados comumente em sedimentos (Edmonds et al., 2009) e em sedimento de wetland
(Weber et al., 2009). No sedimento do presente trabalho foi verificado presença de raízes e
material vegetal em decomposição advindo da mata do entorno do reservatório.
Provavelmente os Filos Actinobacteria e Cyanobacteria contribuiram para a fixação de
nitrogênio da mata ciliar do Reservatório de Itupararanga. Além disso, foram verificados
filamentos nas analises microscópicas, morfologia característica de tais bactérias. Os Filos
Fusobacteria e Deferribacteres compoem-se de bactérias anaeróbias encontradas comumente
em ambientes aquáticos, principalmente sedimentos. As condições ambientais do sedimento,
como concentrações reduzidas de oxigênio e matéria orgânica disponível provavelmente
favoreceram a manutenção de tais populações. Em amostras ambientais como sedimentos são
comumente verificados predomínio de sequências similares a bactérias não cultivadas (Ye et
al., 2009), conforme descrito anteriormente. Portanto, era esperado obter sequências similares
a tais bactérias.
O inóculo advindo do Sedimento de Itupararanga, pré-tratado a quente e
posteriormente enriquecido, apresentou capacidade de gerar hidrogênio a partir de açúcares
como glicose e xilose, nas condições estudadas. Os resultados experimentais como geração de
ácido acético e butírico demonstraram que os microrganismos advindos do inóculo tiveram
função metabólica similar a espécies de bactérias geradoras de H2. Esse fato revelou que a
diversidade bacteriana presente no sedimento contribuiu para os processos metabólicos
envolvidos na degradação de xilose e geração de H2 (Fan et al. 2004), como inocúlos
provenientes de lodo de estações de tratamento de esgoto sanitário (Lin et al. 2006), lodo de
estações de tratamento de água (Lin et al. 2008 e Kim et al. 2006), lodos ativados (Ueno et al.
2001), estrume (Fan et al. 2004), dentre outros.
Conclusões
A amostra ambiental apresentou diversidade elevada e esteve envolvida em processos
anaeróbios de geração de H2
Esse estudo confirmou a eficiência do sedimento de reservatório aplicado à geração de
hidrogênio e consumo de xilose, nas condições impostas.
As análises de microscopia revelaram presenças de bacilos, endósporos e bacilos com
endósporos, confirmando que sejam essas morfologias as responsáveis pela geração de gás
hidrogênio nos reatores anaeróbios alimentados com xilose.
A eficiência do pré-tratamento do inóculo e imposição do pH 5,5 inibiram
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microrganismos produtores de metano e consumidores de H2.
Os ácidos e alcoóis gerados mostraram que o consórcio microbiano advindo do
sedimento teve função metabólica semelhante a espécies de bactérias produtoras de H2.
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Resumo. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção de H2, em três condições:
2,5 g/L, 5,0 g/L e 10 g/L de celulose, na presença e ausência da enzima celulase, utilizando
lixiviado como inóculo. A geração de H2 foi verificada em todos os ensaios com celulase,
porém foi elevada nos reatores alimentados com 10 g/L de celulose, indicando que o aumento
da concentração de substrato favoreceu a produção de H2. A formação de ácidos orgânicos
voláteis, tais como, ácido acético, ácido butírico, ácido iso-butírico e ácido propiônico foi
observada em todas as condições estudadas. Por meio de exames microscópicos constatou-se
a predominância de bacilos com endósporo terminal, característica relevante de
microrganismos produtores de H2. Similaridade de bandas da PCR-DGGE foi verificada
para Clostridium sp. (97%) e Enterobacter sp. (99%). Verificou-se similaridade à
Clostridium sp. (99%) e C. acetobutylicum (99%) da biomassa proveniente do reator
alimentado com 10 g/L de celulose e celulase.
Introdução
O aquecimento global e suas consequências tem despertado o interesse na busca de
fontes de energia alternativas e renováveis, que possam substituir o uso de combustíveis
fósseis. O hidrogênio (H2) tem sido considerado uma fonte de energia promissora para o
futuro, pois possui um alto rendimento energético 122 MJ/kg e sua combustão resulta em
calor e água (Maintinguer et al, 2011). Dentre os processos biológicos de produção de H2, a
via fermentativa se destaca por apresentar maior rendimento, além de ser um processo
econômico, pois a fermentação ocorre em condição anaeróbia e na ausência de luz.
O uso de celulose tem sido considerado uma fonte promissora para a produção de
energia renovável. Todavia, deve-se aplicar pré-tratamentos para a hidrólise da celulose e,
posterior, fermentação pelos microrganismos. A degradação da celulose ocorre por hidrólise
enzimática, catalisada por um sistema de enzimas celulases que compreende três classes:
exoglucanases, endoglucanases e β-glicosidases (Lynd et al., 2002). Essas enzimas agem em
sinergismo liberando celobiose e glicose, açúcares facilmente assimiláveis pelos
microrganismos para a produção de energia.
Culturas mistas compreendem bactérias celulolíticas e fermentativas que são ideais
para a degradação da celulose (Ueno et al., 2001) e produção de H2. Entretanto, tais culturas
contem microrganismos consumidores de H2, sendo necessária a aplicação de pré-tratamentos
para inibição destes microrganismos (Wang e Wan, 2009). Um método aplicado para inativar
as arquéias metanogênicas hidrogenotróficas refere-se ao tratamento térmico, o qual favorece
a formação de endósporos (Kim et al., 2006).
O lixiviado proveniente de aterro sanitário é considerado fonte de inóculo favorável
para a produção de H2, sendo composto por ampla diversidade de microrganismos anaeróbios
celulolíticos e fermentativos. A utilização de celulose para a produção de H2 é pouco estudada
devido à dificuldade de hidrólise deste polímero, tornando-se necessárias pesquisas que visem
testar a hidrólise da celulose em glicose para a produção de H2 por meio da ação de celulases.
Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de hidrogênio a partir
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da celulose, na presença e ausência de celulase, por consórcio microbiano proveniente de
aterro sanitário.
Material e Métodos
Inóculo
O lixiviado foi coletado no aterro sanitário de São Carlos – SP, localizado a noroeste
da área urbana, na fazenda Guaporé. O material foi armazenado em recipientes térmicos para
o transporte e processamento.
Meio de cultura e Substrato
O meio de cultura utilizado foi Del Nery previamente descrito por Maintinguer et al
(2011), modificado pela substituição da peptona por extrato de levedura (1000 mg/L). A
celulose foi utilizada como fonte de carbono (Microscristalina, 20-µm – Sigma Aldrich). A
celulase usada foi obtida do fungo Trichoderma reesei (G2730, Sigma Aldrich). Os reatores
foram submetidos à atmosfera de N2 (100%), incubados a 37oC, e o pH ajustado para 7 por
adição de NaOH 1 M.
Pré tratamento do inóculo
O lixiviado foi submetido ao choque térmico, de acordo com metodologia
desenvolvida por Kim et al. (2006) visando a eliminação de bactérias consumidoras de H2.
Reatores Anaeróbios em Batelada
Os reatores anaeróbios usados para a produção de H2 foram conduzidos em frasco com
volume total de 5 L, volume reacional 1 L e 4 L de headspace preenchido com gás N2. Antes
de cada ensaio, os consórcios anaeróbios foram reativados por 24 h em meio de cultura Del
Nery e incubados a 37º C. Foram montados reatores anaeróbios em triplicata para seis
condições distintas: (1) 2,5 g/L de celulose; (2) 5,0 g/L de celulose; (3) 10 g/L de celulose; (4)
2,5 g/L de celulose mais 8 mL da enzima celulase; (5) 5,0 g/L de celulose mais 15 mL da
enzima celulase; (6) 10 g/L de celulose mais 30 mL da enzima celulase.
Análises químicas e cromatográficas
A composição do gás H2 no headspace foi determinada por cromatografia gasosa (GC
2010 Shimadzu). A concentração de ácidos volatéis (VFAs) e alcoóis foram analisadas por
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de acordo com Lázaro et al (2010).
Sólidos totais voláteis (STV) e pH foram determinados de acordo com Standard
Methods (APHA, 2005). O consumo de celulose foi quantificado utilizando-se o método de
fenol ácido sulfúrico para açúcares, com glicose como padrão (Dubois et al., 1965).
Ajuste dos dados experimentais
Os dados experimentais foram ajustados para valores médios obtidos de triplicatas de
reatores usando-se o software Statistica 8.0. Os dados de produção acumulada de H2 foram
ajustados por meio da equação de Gompertz, modificada por Zwietering et al (1990).
Análise de Biologia Molecular
As análises de Biologia Molecular realizadas foram a seguintes: PCR-DGGE com
recorte de banda e seqüenciamento da biomassa final dos ensaios dos reatores anaeróbios de
batelada alimentados com celulose.Também foi feito clonagem e seqüenciamento da
biomassa referente à condição de operação do biorreator mais eficiente para a produção de H2.
A análise da diversidade microbiana foi realizada nas amostras e no inoculo purificado
através da técnica de PCR/DGGE de acordo com Maintinguer et al., 2011. Os fragmentos de
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DNA amplificados foram separados por eletroforese em gel de gradiente desnaturante
(DGGE). O dendograma foi construído utilizando o programa BioNumerics (Applied Maths).
A condição que favoreceu maior rendimento de H2 foi submetida à análise de Biologia
molecular por meio da clonagem e sequenciamento do RNAr 16S. O procedimento usado foi
previamente descrito por Maintinguer et al (2011) utilizando o set de primers M13F e M13 R
(Chun, 1995). O consenso das sequências obtidas foi realizado utilizando-se o programa
“SeqMan” do software DNASTAR (Lasergene sequence analysis). Essas foram comparadas
ao Banco de Dados NCBI-database ou Ribossomal Database Project (RDP:
HTTP://drp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp) para aproximação da identidade
filogenética e elaboração da árvore.
A construção da árvore filogenética foi realizada pelo método de Neighbor-Joining
(Saitou e Ney, 1987), utilizando o programa MEGA versão 4.1 (Kumar et al., 2008). Também
foi aplicado o método de Bootsrap com 1000 replicatas para estimar a confiabilidade na
topologia da árvore filogenética.
Resultados e Discussão
Para seleção de microrganismos produtores de H2 e eliminação de arquéias
metanogênicas, o lixiviado foi submetido ao choque térmico de acordo com a metodologia
descrita por Kim et al (2006). Essa metodologia tem sido amplamente descrita na literatura
para inibir microrganismos consumidores de H2 (Kim et al., 2006; Maintiguer et al., 2011).
O choque térmico aplicado no lixiviado favoreceu a presença de bacilos Gram
positivos e Gram negativos, além de endósporo terminal, que são características relevantes
para obtenção de microrganismos produtores de H2(Ueno et al., 2001).
Produção de hidrogênio em reatores anaeróbios em batelada
A produção acumulativa de H2 em reatores em batelada alimentados com 2,5 g/L, 5
g/L e 10 g/L de celulose, na presença da enzima celulase, está demonstrado na Figura 1. A
produção de H2 começou a partir de 7 h nas três condições analisadas; ou seja, 1,5 mmol H2,
1,6 mmol H2 e 0,81 mmol H2, respectivamente. A máxima concentração foi observada com 53
h (20,23 mmol H2), 165 h (22,72 mmol H2) e 96 h (128,7 mmol H2) de operação dos reatores
com 2,5, 5,0 e 10 g/L de celulose mais celulase, respectivamente. A produção de H2 foi
similar nos reatores alimentados com 2,5 e 5,0 g/L de celulose, neste caso, o aumento da
concentração do substrato não aumentou a geração de H2. Em contraste, a produção de H2 foi
maior nos reatores alimentados com 10 g/L de celulose, devido a maior disponibilidade de
substrato liberado pela ação da enzima celulase (Figura 1).
Taxas elevadas de H2 podem estar associadas com altas concentrações de carboidratos,
entretanto, altas concentrações podem produzir efeito inibitório para o crescimento celular
(Maintinguer et al., 2011). Neste estudo, a produção de H2 aumentou significativamente nos
reatores alimentados com 10 g/L de celulose, portanto, o aumento na concentração do
substrato não inibiu o crescimento dos microrganismos.
Nos reatores controle, sem adição da enzima, a produção de H2 foi menor que o limite
de detecção do cromatógrafo. Portanto, a necessidade da adição da enzima celulase para
hidrólise da celulose.
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Figura 1: Produção acumulativa de H2 (■) e consumo do substrato (♦). (A) 2,5 g/L celulose
com celulase; (B) 2,5 g/L celulose com celulase; (C) 5,0 g/L celulose com celulase; (D) 5,0
g/L celulose com celulase; (E) 10 g/L celulose com celulase; (F) 10 g/L celulose com
celulase. Os valores representam a média das triplicatas e desvio padrão.
A taxa de produção de H2 para 2,5 g/L (1,2 mol H2/mol de hexose), 5 g/L (0,58 mol
H2/mol de hexose) e 10 g/L (2,3 mol H2/mol de hexose) foi diferente do que a observada por
Lay (2001) em reatores alimentados com 12,5 g/L (2,18 mmol H2/g celulose) e 25 g/L (1,60
mmol H2/g celulose) de celulose microcristalina, com inóculo proveniente de lodo de digestor
anaeróbio. Este autor observou que o aumento da concentração de substrato em condição
mesofílica resultou em menor rendimento de H2. Estes resultados diferem daqueles obtidos no
presente trabalho, uma vez que, o aumento da concentração de substrato favoreceu a maior
taxa de produção de H2.
O perfil de hidrólise da celulose em glicose e consumo pelos microrganismos está
demonstrado na Figura 1. Nos reatores alimentados com 2,5 e 5,0 g/L de celulose mais
enzima o perfil de consumo de celulose foi semelhante, ou seja, após 5 h de incubação
ocorreu aumento da hidrólise da celulose, sendo detectada máxima atividade enzimática
(indicada pela seta no gráfico), com conseqüente consumo pelos microrganismos (Figura 1B e
1D). Todavia, no reator alimentado com 10 g/L de celulose mais enzima (Figura 1F) o perfil
de degradação diferiu entre os demais, ou seja, a máxima atividade enzimática foi detectada
com 29 h de ensaio, e após esse período foi observado consumo de glicose. Nos reatores
controle não ocorreu degradação da celulose e, portanto, ausência de produção de H2.
Os ácidos orgânicos voláteis encontrados nos reatores com celulase foram acético,
butírico, isobutírico e propiônico (Figura 2). A concentração de ácido acético e propiônico
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foram diminuindo gradualmente durante os ensaios, com aumento significativo de ácido
butírico.

Figura 2: Proporções de ácidos orgânicos voláteis e variação do pH (♦). (■) ácido butírico;
(■) ácido iso-butírico; (■) ácido acético; (■) ácido propiônico. (A) 2,5 g/L celulose com
celulase; (B) 2,5 g/L celulose com celulase; (C) 5,0 g/L celulose com celulase; (D) 5,0 g/L
celulose com celulase; (E) 10 g/L celulose com celulase; (F) 10 g/L celulose com celulase.
O valor de pH dos reatores com enzima diminuiu de 7,0 para 3,3 (Figura 2) em todos
os reatores, com estabilização da produção de H2. Também foi verificada diminuição do pH
nos reatores controle para 5,6 no final do ensaio. A diminuição do pH era esperada devido a
produção de ácidos orgânicos (Nath e Das, 2004).
Os resultados mais relevantes dos reatores anaeróbios alimentados com celulose, na
presença e ausência de celulase, para as condições estudadas estão apresentados na Tabela 1.
O consumo de celulose foi menor nos reatores alimentados com 5,0 g/L de celulose
(28,4%), enquanto, para aqueles com 2,0 e 10 g/L foi de 41,4% e 44,7%, respectivamente. O
consumo de celulose é condizente com o rendimento de H2, já que no reator alimentado com 5
g/L de celulose o rendimento de H2 foi menor (0,6 mol H2/mol hexose) em comparação com
os reatores alimentados com 2,5 (1,2 mol H2/mol hexose) e 10 g/L (2,3 mol H2/mol hexose)
de celulose. O baixo rendimento de H2 verificado no reator alimentado com 5 g/L de celulose
pode ser associado com falta de carboidratos prontamente assimiláveis pelos microrganismos.
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Tabela 1: Resumo geral dos parâmetros obtidos dos reatores anaeróbios alimentados com
celulose, na presença e ausência de celulase, utilizando lixiviado como inóculo.
Parâmetros
Reatores Anaeróbios com
Reatores Controle sem
estudados
celulase
celulase
2,5g/L
5,0g/L
10g/L
2,5g/L
5,0g/L
10g/L
celulose
celulose celulose celulose celulose celulose
Degradação
da
41,4%
28,4%
44,7%
celulose
STV (g/L)
7,09
9,7
19,9
1,76
6,9
14,05
pH final
3,3
3,3
3,3
5,6
5,6
5,6
Ácido acetico
93,4
129,8
220
32,5
33,9
31,6
Ácido butírico
594,4
670,8
1492,9 18,3
23,4
37,9
Ácido isobutírico
644,2
543
398,5
85,8
109,5
88,4
Ácido propiônico
165,4
169,3
181,4
104,3
98,6
96,3
Potencial
de
produção de H2 19,9
21,2
125,9
(mmol)
Máxima taxa de
produção de H2 0,8
0,9
2,3
(mmol/h)
Tempo de fase lag
5.1
4.6
9.2
(h)
Rendimento de H2
(mol
H2/mol 1,2
0,6
2,3
hexose)
1.d. = limite de detecção (ácido acético = 3,358 mg/L; ácido butírico = 6,913 mg/L; ácido isobutírico = 4,105 mg/L; ácido propiônico = 12,770 mg/L).
Os valores de potencial máximo de produção de H2 foram de 19,95 mmol, 21,25 mmol
e 125,9 mmol para os ensaios com 2,5, 5,0 e 10 g/L de celulose mais celulase,
respectivamente (Tabela 1). A taxa máxima de produção de H2 (2,34 mmol.h-1) foi maior para
o reator alimentado com 10 g/L de celulose, em relação aos outros dois ensaios realizados,
cujas taxas máxima de produção de H2 foram muito próximas; ou seja, 0,83 mmol.h-1e 0,91
mmol.h-1 para os ensaios alimentados com 2,5 e 5 g/L de celulose, respectivamente.
O período de fase lag para os ensaios alimentados com 2,5 (5,1) e 5,0 g/L (4,63 h) de
celulose foi semelhante, enquanto, para o reator alimentado com 10 g/L de celulose, o tempo
de fase lag foi maior (9,22 h). Diante destes resultados, pode-se verificar que o aumento da
concentração do substrato necessita de um maior tempo para a hidrólise da celulose e
liberação de açúcares solúveis.
Caracterização Filogenética – PCR/DGGE
A diversidade morfológica dos microrganismos nos reatores alimentados com 2,5 g/L,
5 g/L e 10 g/L de celulose mais enzima foram semelhantes. Nas análises microscópicas
verificou-se o predomínio de bacilos Gram positivos e Gram negativos e bacilos com
endósporo terminal, que são características relevantes de microrganismos produtores de H2.
A análise da comunidade microbiana do inóculo, amostras de reatores com celulose
mais enzima e controles foram significativamente diferentes. O perfil das bandas do DGGE
em reatores alimentados com celulose nas três condições estudadas (2,5 g/L, 5 g/L e 10 g/L)
está apresentado na Figura 3.
Por meio do padrão de bandas observou-se alterações na estrutura da comunidade dos
consórcios microbianos analisados, os quais provavelmente, foram relacionados às condições
impostas, tais como, choque térmico, presença da enzima celulase e concentração de
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substrato. Comparando os ensaios com o inóculo (7) pode-se notar que houve seleção de
microrganismos após o choque térmico (Figura 4).

Figura 3: Perfil das bandas de DGGE de reatores anaeróbios com primer específico para o
Domínio Bacteria; (1) Reator alimentado com 2,5 g/L celulose mais enzima; (2) Controle 2,5
g/L celulose; (3) Reator alimentado com 5 g/L celulose mais enzima; (4) Controle 5 g/L
celulose; (5) Reator alimentado com 10 g/L celulose mais enzima; (6) Controle 10 g/L
celulose; (7) Inóculo lixiviado. Os retângulos mostram as populações presentes em mais de
uma amostra.
As bandas foram agrupadas em dois filos: Firmicutes e Proteobacteria. No filo
Firmicutes foi encontrado microrganismos relacionados ao gênero Clostridium sp. As
espécies pertencentes a este gênero são anaeróbios obrigatórios, formam endósporos em
condições de estresse, fermentam diferentes carboidratos tendo o butirato, como principal
produto da fermentação (Fang et al., 2002).
O filo Proteobacteria agrupa espécies bacterianas não cultivadas bem como
microrganismos relacionados ao gênero Enterobacter sp., pertencentes a família
Enterobacteriaceae (Garrit, 2005). As espécies pertencentes ao gênero Enterobacter sp. são
classificadas como bacilos Gram negativos, anaeróbios facultativos e são capazes de
metabolizar diferentes carboidratos, como celobiose, glicose e sacarose.
As bandas 1A, 1B, 3A, 3B, 3C e 3D foram relacionadas com populações pertencentes
a uma comunidade produtora de H2 com 96% de similaridade, evidenciadas nos reatores
contendo 2,5 g/L e 5 g/L de celulose mais enzima. Essa sequência foi depositada no banco de
dados NCBI por Fang et al. (2002). Os autores identificaram Clostridium, C. cellulosi, C.
acetobutylicum e C. tyrobutyricum em reatores alimentados com glicose, operados a 36ºC e
pH 5,5. Essas bactérias são descritas como produtoras de H2 e, especificamente, C. cellulosi é
reconhecida pela sua capacidade de produzir celulases.
A banda 4A apresentou 95% de similaridade com Clostridium sp., sequência
depositada no banco de dados por Fernandez & Tiedje (não publicado). Esses autores
isolaram Clostridium sp. a partir de reator anaeróbio. Como já foi citado anteriormente,
Clostridium sp. são os principais microrganismos responsáveis pela produção de H2, no
entanto, no presente trabalho não foi detectado gás H2 nos reatores controle, e este resultado
pode estar associado a ausência da enzima celulase que pode ter inibido a produção de H2 por
espécies de Clostridium. Outra explicação seria a adição de extrato de levedura no meio de
cultivo que pode ter sido responsável pela manutenção de algumas populações nos reatores
controle.
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A banda 5B apresentou 97% de similaridade com bactérias não cultivadas, sequência
depositada por Rattanachomsri et al (2011). Os autores investigaram a diversidade de
microrganismos presentes no bagaço da cana-de-açúcar e verificaram que a população
bacteriana era composta por Firmicutes (35,5%), Acidobacteria (10,9%), Proteobacteria
(24,6%) e Bacteriodetes (15,3%).
As bandas 5A, 5C, 5D e 5E provenientes de reatores alimentados com 10 g/L de
celulose mais enzima foram 96% similares a Clostridium sp., depositada no NCBI por
Tamburini et al. (2003). Estes autores investigaram a presença de bactérias pectinolíticas
presentes na água de maceração provenientes da indústria têxtil. Todas as cepas anaeróbias
isoladas foram classificadas como Clostridium sp.
As bandas 2A, 6A, 6B e 6C foram relacionadas com a ordem Clostridiales,
apresentando 96% de similaridade (Disnard et al, 2011). Esses autores analisaram a
comunidade bacteriana presente no lodo desenvolvido em máquinas utilizadas para fabricação
de papel e identificaram Chroflexi, Clostridiales, Bacilales, Burkholderiales e Deinococcus.
As sequências referentes à banda 7B foram similares em 98% com procariotos e
bactérias não cultivadas. No inóculo lixiviado (7) era esperado ampla diversidade de
microrganismos já que este não foi submetido a nenhum pré-tratamento. A banda 7A foi
similar a bactérias pertencentes à família Idiomarinaceae, especificamente a Pseudidiomarina
sp.(96%), essas bactérias foram isoladas de ambientes marinhos e foram depositadas no banco
de dados por Huang et al (não publicado). A família Idiomarinaceae agrupa bacilos Gram
negativos que crescem na presença de O2 e são incapazes de se desenvolver em condições
anaeróbias (WEN DAR et al., 2006). Pseudidiomarina sp., possivelmente foi encontrada
nesta amostra porque o inóculo não tinha sido submetido a condição de anaerobiose para esta
análise e a nenhum pré-tratamento.
Foram recuperadas três bandas (2B, 2C e 2D) do reator controle (2,5 g/L de celulose)
com 99% de similaridade a Enterobacter sp. A sequência foi depositada no banco de dados
por Suen et al (2010) que avaliaram a comunidade microbiana presente no interior de insetos
herbívoros como os cupins. Os autores verificaram o predomínio de fungos e bactérias
pertencentes à família Enterobacteriaceae. Essas bactérias desenvolvem uma relação de
simbiose com os fungos na degradação da celulose. Apesar de algumas espécies de
Enterobacter serem descritas na literatura como produtoras de H2, neste reator não foi
detectado gás H2, talvez porque as condições impostas (ausência da enzima celulase) foram
desfavoráveis para a hidrólise da celulose, todavia, outros compostos como a presença de
extrato de levedura favoreceram o crescimento dessas bactérias.
Clonagem e Sequenciamento do gene RNAr 16S
O reator alimentado com 10 g/L de celulose mais enzima foi selecionado para a
clonagem devido à maior produção de H2. Foram obtidos oitenta e sete clones e 100% dos
clones foram relacionados ao Filo Firmicutes, Família Clostridiaceae e gênero Clostridium.
O clone 1 apresentou 99% de similaridade com C. acetobutylicum (no de acesso
X68182.1), cuja sequência foi depositada por Collins et al (1992). C. acetobutylicum é uma
cepa exigente, necessitando de fonte de carboidratos, biotina e ácido p-aminobenzóico para o
seu desenvolvimento. Essas cepas produzem carboximetil celulase e celobiase, enzimas
capazes de hidrolisar a celulose. Ácido acético, butírico, lático, butanol, acetona, CO2 e
grandes quantidades de H2 são os produtos obtidos durante a fermentação (Keis et al., 2001).
No presente trabalho, a adição de biotina e ácido p-aminobenzóico podem ter favorecido a
presença desta cepa no consórcio microbiano.
Os 86 clones restantes foram relacionados à Clostridium sp, sequência depositada no
banco de dados por Tamburini et al (2003). Esses autores realizaram a caracterização de
microrganismos pectinolíticos presentes na água de maceração provenientes da indústria
têxtil, isolando microrganismos aeróbios e anaeróbios. Os microrganismos anaeróbios
isolados apresentaram atividade pectinolítica e foram relacionados ao gênero Clostridium sp.
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As condições operacionais impostas no presente trabalho favoreceram a seleção de
microrganismos do gênero Clostridium, reconhecido na literatura como gerador de H2. Burrell
et al. (2004) também identificaram cepas de Clostridium em reator anaeróbio alimentado com
celulose, utilizando lixiviado proveniente de aterro sanitário.
A árvore filogenética de consenso das sequências obtidas da clonagem e
seqüenciamento do consórcio microbiano pode ser observada na Figura 4. O coeficiente de
similaridade verificado entre os clones e o Banco de Dados NCBI foi de 99% e indicaram
presença de espécies relacionadas filogeneticamente, a partir da avaliação parcial de
sequências do gene RNAr 16S. Duas sequências de microrganismos capazes de hidrolisar a
celulose foram adicionadas à árvore filogenética, Clostridium thermocellum (EU916270) e
Bacterioides cellulosolvens (NR025918). Foi acrescentada como out group sequência de
Pseudomonas stutzeri (JF833084).

27

86

AY188850.1| Clostridium sp.

JN223392.1| Clostridium sp.
24
Clones 2-86
36
EF143993.1| Clostridium sp.
55 FJ430251.1| Bactéria não cultivada
97
AB511858.1| Clostridium sp.
AB487301.1| Bactéria não cultivada
AB647330.1| Clostridium butyricum
X68182.1| C.acetobutylicum
98 X68179.1| C.beijerinckii
24
clone 1
15
18 AJ458417.1| Clostridium diolis
EU916270.1| Clostridium thermocellum
NR 025918.1| Bacteroides cellulosolvens
99
JF833084.1| Pseudomonas stutzeri

0.05

Figura 4: Árvore filogenética de consenso baseada nas sequências dos clones do consórcio
microbiano proveniente do reator alimentado com 10g/L de celulose mais celulase com
primers para o Domínio Bacteria. Pseudomonas stutzeri foi usada como grupo externo.
No presente estudo, todos os clones bacterianos (87 clones) analisados foram
relacionados ao grupo de bactérias Gram-positivas com baixo conteúdo de G+C, e
apresentaram o mecanismo de fermentação. Desta forma, pode-se dizer que algumas
populações de bactérias estudadas neste trabalho, provenientes do ensaio com enzima,
fermentaram os substratos orgânicos adicionados ao meio de cultivo como fonte de energia.
Provavelmente, a glicose foi a principal fonte de carbono utilizada no processo de
fermentação, com consequente produção de H2 acompanhado pela formação de ácidos
orgânicos voláteis.
Conclusões
O choque térmico aplicado no lixiviado foi eficiente para inibir arquéias
metanogênicas, pois não foi detectado metano nas condições estudadas, entretanto, este prétratamento pode ter causado a inibição de bactérias celulolíticas presentes no inóculo. A
produção de H2 foi verificada somente nos reatores com celulase, ressaltando a importância
desta enzima para a hidrólise da celulose em açúcares solúveis. A produção de H2 ocorreu
basicamente pela via do ácido butírico, principal subproduto gerado em todos os ensaios.
Clostridium sp foi identificado neste trabalho e, provavelmente foram os responsáveis pela
produção de H2 e ácidos gerados durante os ensaios.
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Resumo. O presente estudo avaliou a produção de hidrogênio a partir da vinhaça de cana de
acuçar em reator anaeróbio de leito fluidizado utilizando glicose como substrato de partida.
Dois reatores de leito fluidizado (Volume = 1492 cm3) foram operados sob diferentes
concentrações de substrato: R1 (5 g.DQO.L-1) e R2 (10 g.DQO.L-1) sob o tempo de detenção
hidráulico de 6 h. Lodo suíno foi utilizado para inoculação e argila expandida como material
suporte para imobilização. Foram desenvolvidas quatros etapas de acordo com a fonte de
carbono: fase I (glicose 100%); fase II (glicose 75%, vinhaça 25%), fase III (glicose 25%,
vinhaça 75%) e fase IV (vinhaça 100%). O biogás produzido foi composto por H2 e CO2. A
produção volumétrica de hidrogênio atingiu um máximo de 0,58 L.h-1.L-1 no R1 (5 g.L-1) e
0,94 L.h-1.L-1 no R2 (10 g.L-1) durante a segunda fase (glicose-75%,vinhaça 25%). Na fase
máxima de produção de H2, ácido butírico, ácido acético e ácido propiônico foram os
principais metabólitos gerados. Porém, na fase IV (vinhaça 100%), metanol, etanol, ácido
butírico e ácido propiônico foram os principais metabólitos.
Introdução
A utilização de resíduos industriais como matéria-prima para a geração de energia tem
sido importante para a viabilidade de diversos processos industriais. A vinhaça é um resíduo
proveniente do processo de destilação para a produção de etanol. Estima-se que sejam gerados
14 litros de vinhaça por litro de etanol produzido. Assim, essa água residuária se torna de
grande preocupação tendo em vista o grande volume gerado e o alto impacto poluidor.
Em geral, a vinhaça se apresenta como um resíduo de baixo pH, coloração marrom,
podendo conter material particulado e alta presença de matéria de compostos orgânicos e
inorgânicos (Pant, 2007). Por ser um resíduo com alta carga orgânica, podendo atingir cerca
de 150 g.L-1 de demanda química de oxigênio, ela se torna uma fonte potencial a digestão
anaeróbia (Searmsirimongkol et. al, 2011). Pode apresentar ainda quantidade considerável de
potássio, nitrogênio e fósforo, nutrientes importantes na agricultura. Porém, se eles estiverem
em altas concentrações, pode ser tornar um fator limitante para a produção de
biocombustíveis.
O uso da vinhaça como fonte orgânica para a produção de biocombustíveis ainda é
incipiente. Parte dos trabalhos tem estudado a digestão anaeróbia como um pré-tratamento
deste resíduo, de forma a aliviar a carga orgânica em geral através da geração de metano
(Balaguer et al. 1992; Lalov et al., 2001; Acharya et al., 2008, Ganesh et al., 2010). Para a
produção de hidrogênio, resíduos provenientes de destilarias com características semelhantes
a da vinhaça como o melaço, resíduo gerado no processo de produção de açúcar ou ainda a
própria água de lavagem dos processos de produção de álcool (etanol ou bebidas destiladas
e/ou fermentadas) e de açúcar tem sido empregados a fim de avaliar sua capacidade de
geração de biocombustíveis (Mohan et al. (2008), Vatsala et al. (2008), Espinoza-Escalante et
al. (2009), Krysteva et a. (2010), Buítron e Carvajal (2010) Searmsirimongkol et. al, (2011),
Qiu et.al (2011), Mohan et. al. (2011) .
A presença de possíveis compostos inibitórios em resíduos provenientes de destilaria
é, entretanto, uma barreira ao processo de digestão anaeróbia apesar de sua rica quantidade de
matéria orgânica. Assim, é necessário um período de aclimatação a fim de adaptar o ambiente
aos substratos complexos. Em pequenas quantidades, o meio microbiano pode se adaptar ao
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resíduo complexo ou aos compostos inibitórios (Camarillo e Ríncon, 2012). Uma das formas
de se adaptar o meio para a digestão anaeróbia pode ser feita através do uso de uma mistura
de substratos, sendo que um deles é de fácil assimilação pelos microrganismos.
A mistura de substratos é uma forma empregada a fim de maximizar a produção de
biogás quando se há a necessidade de se adaptar o meio. Cria-se, então, um ambiente
favorável ao desenvolvimento dos microrganismos, com a presença de substratos simples e
nutrientes. A adição gradual de um novo substrato mais complexo tende a ser facilitada diante
da adaptação prévia dos microrganismos. Diante disso, foi conduzido um estudo a fim de
avaliar a produção de hidrogênio a partir da vinhaça de cana de açúcar utilizando a glicose
como substrato de partida. Foram empregados dois reatores anaeróbios de leito fluidizado sob
diferentes concentrações: R1 (5 g.DQO.L-1) e R2 (10 g.DQO.L-1), ambos sob tempo de
detenção hidráulica de 6 h e temperatura ambiente.
Materiais e métodos
Reator anaeróbio de leito fluidizado
Foram utilizados dois reatores de leito fluidizado construídos em acrílico com as
seguintes dimensões: altura (151 cm), diâmetro (3,1 cm) e volume total (1452 mL). O suporte
de imobilização dos microrganismos empregado foi a argila expandida (d = 2,8 – 3,35 mm; ρ
= 1,50 g.cm-3; vmf = 1,24 cm.s-1). Os reatores trabalharam sob um tempo de detenção
hidráulico (TDH) de 6 h e sob temperatura ambiente.
Procedimento de partida do reator
A inoculação do reator foi feita com lodo termicamente tratado proveniente de reator
de manta de lodo (UASB) usado para tratamento de resíduo da suinocultura proveniente da
UNESP – Campus Jaboticabal. Foi utilizada uma proporção de 10 % em volume de lodo
suíno termicamente tratado para a inoculação dos reatores.
A glicose foi escolhida como substrato de partida. Cada reator, R1 e R2, trabalhou
com uma concentração de substrato diferente: 5 g DQO.L-1 e 10 g.DQO.L-1, respectivamente.
Essa aclimatação inicial do reator com glicose foi adotada a fim de condicionar os reatores à
produção de hidrogênio antes da introdução da vinhaça.
Além do lodo e do substrato foram adicionados nutrientes necessários ao crescimento
celular nas seguintes concentrações (mg.L−1): CO(NH2)2 (125); NiSO4·6H2O (1); FeSO4
·7H2O (5); FeCl3·6H2O (0,5); CaCl2·6H2O (47,0); CoCl2·2H2O (0,08); SeO (0,07); KH2PO4
(85,0); K2HPO4 (21,7); Na2HPO4·2H2O (33,4). A fim de controlar o pH do meio entre 4 e 5,
ácido clorídrico e bicarbonato de sódio foram utilizados como solução tampão.
Após o período de estabilização da produção de hidrogênio nos reatores com glicose,
foi feita a introdução gradativa de vinhaça de cana de açucar como fonte de carbono, as quais
definiram as etapas de trabalho a seguir:





Fase I – 100 % glicose;
Fase II – 75 % glicose e 25% vinhaça;
Fase III – 25% glicose e 75% vinhaça.
Fase IV – 100 % vinhaça.

Durante este experimento foi utilizada uma vinhaça recolhida na Usina Ipiranga S.A.
Essa vinhaça foi estocada e congelada para utilização ao longo do experimento. A Tabela 1
ilustra as principais características físico-químicas da vinhaça empregada. A vinhaça in natura
possuía uma concentração média de 30 g.DQO.L-1 a qual era diluída a fim de atingir a carga
orgânica aplicada em cada reator: R1 (5 g DQO.L-1) e R2 (10 g DQO.L-1). A composição
orgânica da vinhaça indicava a presença de ácidos: cítrico, lático, butírico, isovalérico,
valérico.
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Tabela 1: Principais características físico-químicas da vinhaça
Parâmetros
Vinhaça in natura
pH
5,51
Ácidos voláteis total (mg.L-1)
1422
Alcalinidade total (mg CaCO3.L-1)
208
N – total (mg.L-1)
103
-1
P- total (mg.L )
4367
SO4-2 (mg.L-1)
800
Métodos analíticos
O pH e a demanda química de oxigênio (DQO) foram analisados de acordo com o
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1998). Os açucares redutores
totais conforme Dubois et al. (1956).
A determinação do gás hidrogênio foi realizada através de cromatografia gasosa nas
seguintes condições de temperaturas: forno (30 ºC); coluna (200 ºC) e detector (230 ºC). O
gás de arraste utilizado foi o argônio a 21,9 cm.s-1.
A produção volumétrica de hidrogênio foi realizada através de um medidor MilliGascounter da Ritter. Uma solução de hidróxido de sódio sob pH 12 é acoplada ao reator a fim de
recolher o CO2 produzido e em seguida o biogás segue para o medidor de hidrogênio. A
solução de NaOH tem a função de capturar o CO2 presente no biogás, assegurando que apenas
H2 foi quantificado.
Resultados e discussão
Os dados a seguir apresentam os dados de consumo de açucares redutores, produção
de hidrogênio e metabólitos produzidos nas fases de operação do reator. Os reatores operaram
até o término da fase IV durante 238 dias de operação. O pH em ambos os reatores foram
mantidos entre 4 – 5 durante todo o experimento.
Consumo de açucares redutores
Os dados na Tabela 2 mostram a variação do consumo de açucares redutores (AR) nos
reatores R1 (5 g.DQO.L-1) e R2 (10 g.DQO.L-1) ao longo das fases. A partida dos reatores foi
realizada utilizando glicose como única fonte de carbono. Essa estratégia teve a intenção de
condicionar o reator à produção de hidrogênio, tendo em vista que esse já é um substrato
amplamente utilizado em pesquisas em produção de hidrogênio. Ao se propiciar as condições
favoráveis de desenvolvimento microbiano é possível adaptar o reator para quando ele estiver
operando em condições menos favoráveis. No estudo em questão, para quando fosse feita a
introdução da vinhaça.
Durante a segunda fase, quando a relação glicose-vinhaça era de 3:1 foram obtidas as
maiores taxas de consumo dos açucares presentes. À medida que se diminuía o percentual de
glicose, a taxa de consumo sofria uma redução. Esse comportamento pode ser justificado pela
dificuldade de degradação pelos microrganismos dos carboidratos presentes na vinhaça de
cana de açúcar. Por se tratar de um substrato complexo o qual pode conter resíduos de
compostos recalcitrantes tal como partículas de bagaço, há uma dificuldade de quebrar os
substratos presentes a fim de ser digerido. A presença de algumas substâncias tóxicas na
vinhaça como compostos fenólicos também podem ser fatores de inibição da fermentação
biológica da vinhaça (Wilkie et al., 2000).
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Fase
I
II
III
IV

Tabela 2: Consumo de açucares redutores (AR) nos reatores R1 (5 g.DQO.L-1)
e R2 (10 g.DQO.L-1)
R1
R2
ARARAR- efluente
AR- afluente
%
afluente
%
Conversão
efluente
-1
-1
(mg.L
)
(mg.L
)
Conversão
(mg.L-1)
(mg.L-1)
4375,36
1235,37
71,55
8514,34
1830,67
79,25
2409,38
444,64
83,16
7952,39
547,17
93,17
1497,42
453,36
65,07
2649,33
772,55
69,12
870,52
368,01
57,52
1910,93
917,62
51,43

Produção de hidrogênio
A Tabela 3 apresenta os dados referentes à produção volumétrica de hidrogênio.
Durante a primeira fase, quando apenas glicose foi utilizada como fonte de carbono,
somente após o vigésimo dia o reator passou a produzir biogás. Assim, boa parte do substrato
consumido nesses primeiros dias foi direcionada ao crescimento microbiano e formação de
biomassa. Essa boa adaptação inicial permitiu que mesmo após a adição gradual de vinhaça,
os reatores permanecessem produzindo biogás. Durante a fase II em que vinhaça foi
adicionada na proporção de ¼ , a produção volumétrica teve um aumento, mostrando que
nesta proporção, não houve efeito inibitório da vinhaça. Porém, quando a vinhaça se tornou o
substrato principal, houve uma queda em ambos os reatores. O R1(5 g.L-1) caiu 33 % em
relaçao a fase II e o R2 sofreu uma queda de 56 %.
Essa diminuição pode ser atribuída a natureza da própria vinhaça. A composição da
vinhaça pode variar de acordo com o processo de produção, seja ela proveniente da cana de
acuçar, da beterraba, da tequila, da produção de vinho, entre outros. Entretanto, independente
da origem, boa parte da vinhaça apresenta alta carga orgânica, quantidades consideráveis de
potássio, fósforo e sulfato, sendo cada composto maior ou menor em função do processo
produtivo. Outro fator importante é a presença de metais pesados e poluentes orgânicos. Os
compostos fenólicos (na forma de ácido húmico e ácido tânico), as melanoidinas (resultantes
da reação dos açucares com proteínas através da reação de Maillard), caramelos (provenientes
de açucares aquecidos) e a presença de furfuraldeídos contribuem ainda para a coloração
característica da vinhaça (Wilkie et al., 2000). Segundo Chen et al. (2008), a presença de
compostos aromáticos podem também inibir a digestão anaeróbia. Assim, o fato de o R2 (10
g.L-1) ter tido uma queda mais pronunciada pode ser indicada pela maior concentração de
compostos tóxicos em comparação ao R1 (5 g.L-1).
Buitrón e Carvajal (2010) também observaram esse decaimento da produção de
hidrogênio quando fizeram a mudança de substrato de glicose a vinhaça de tequila. Tal como
neste estudo, eles adotaram a estratégia de iniciar a operação do reator com substrato simples
como a glicose na concentração de 2 g.L-1, permanecendo com esse substrato até que a
produção de hidrogênio fosse verificada. O pH era ajustado em 5,5 através de soluções de
HCl ou NaOH. Durante o experimento, os autores analisaram a influência da temperatura (25
e 35 ºC), tempo de detenção hidráulica (24 e 12 h) e concentração de substrato (1 a 5
g.COD.L-1). A produção volumétrica máxima de hidrogênio foi 50,5 mL H2.L-1.h-1 sob TDH
de 12 h, concentração de 3 g.COD.L-1 e temperatura de 35 ºC. Eles observaram que a
produção de hidrogênio aumentava ligeiramente com o aumento de 1 a 5 g. COD.L-1 na
temperatura de 35 º C e TDH de 24 h. Tal como os resultados obtidos em reatores anaeróbios
de leito fluidizado para a produção de hidrogênio, a diminuição do TDH no reator batelada
alimentada de Buitron e Carvajal (2008) aumentou sua produção de hidrogênio diante da
redução do TDH de 24 a 12 h sob a temperatura de 35 ºC. Porém, a 25 ºC não houve geração
de biogás sob o TDH de 12 h.
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Tabela 3: Produção volumétrica de hidrogênio nos reatores R1 (5 g.DQO.L-1) e
R2 (10 g.DQO.L-1)
PVH
(L.h-1.L-1)
Fase
R1
R2
I
0,54
0,85
II
0,56
1,05
III
0,42
0,52
IV
0,37
0,46
Analisando em associação as Tabelas 2 e 3 percebe-se que apesar da diminuição da
quantidade de açúcares redutores disponíveis da Fase I à Fase IV, os microrganismos foram
capazes de digerir a mistura de substratos e produzir biogás de forma intermitente, tanto no
R1 quanto no R2. Como esperado, o maior consumo de açucares redutores na fase II,
propiciou uma geração máxima de biogás durante essa fase.
Apesar de ter apresentado uma queda na produção volumétrica quando a vinhaça se
tornou o único substrato, é possível produzir hidrogênio biologicamente de substratos
complexos, como a vinhaça, quando se faz a aclimatação prévia do meio microbiano.
Tabela 4 : Conteúdo do biogás nos reatores R1 (5 g.DQO.L-1) e R2 (10 g.DQO.L-1)
R1
R2
Fase
% H2
% CO2
% H2
% CO2
I
27,75
72,25
24,23
75,77
II
24,28
75,72
27,24
72,75
III
24,13
75,87
33,03
66,97
IV
10,5
89,5
23,53
76,47
A tabela 4 mostra não que houve modificação significativa do conteúdo de hidrogênio,
com exceção do reator R1 (5 g.DQO.L-1). Porém, quando a vinhaça se tornou a única fonte de
alimentação, houve uma queda no percentual apresentado pelo hidrogênio no biogás formado.
Poucos trabalhos em digestão anaeróbia com vinhaça visam à produção de hidrogênio
em reator anaeróbio de leito fluidizado. Trabalhando em reatores batelada, Buitrón e Carvajal
(2010) ao empregar a vinhaça de Tequila obtiveram um conteúdo médio de hidrogênio de
29,2 %. Metano variando entre 35 – 44 % foi detectado quando os pesquisadores operaram
sob o TDH de 24 h. Eles verificaram ainda que quanto maior a concentração de vinhaça
empregada, maior era percentual de metano no biogás produzido. Já sob o TDH de 12 h, não
houve produção de metano. Segundo os pesquisadores, possivelmente havia arquéias
metanogênicas presentes na vinhaça de tequila em uso. Assim, durante o TDH de 24 h, o
metabolismo foi deslocado para a produção de metano. Já com a redução do TDH para 12 h
as arquéis foram lavadas do reator de modo que sob essa condição, metano não foi gerado.
Produção de metabólitos
Durante as fases do experimento foi verificada uma variação tanto na quantidade de
ácidos voláteis e alcoóis produzidos quanto no percentual dos metabólitos em cada fase.
Durante a primeira fase (100 % glicose), houve uma produção média de 6962,08 mg.L-1 no
R1 (5 g.DQO.L-1) e de 6666,80 mg.L-1 no R2 (10 g.DQO.L-1). Já na segunda fase (75%
glicose;25% vinhaça) a produção de metabólitos caiu em torno de 50 % em ambos os
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reatores, atingindo 3590, 87 mg.L-1 no R1 e 3960,97 mg.L-1 no R2. A partir da fase III (25%
glicose; 75% vinhaça) e IV (100% vinhaça), os reatores passaram a apresentar um
comportamento inverso. A produção de metabólitos continua em queda no R1, atingindo 2025
mg.L-1 na fase IV. Porém, o R2 apresenta um comportamento ascendente, atingindo em torno
de 10000 mg.L-1 de metabólitos produzidos. Essa maior produção de ácidos voláteis pelo R2
ratifica a melhor produção volumétrica de hidrogênio apresentada por esse reator.
A distribuição dos metabólitos na Tabela 5 mostra os principais ácidos voláteis e
alcoóis formados ao longo das fases aplicadas. Na fase I (glicose 100 %), os principais
metabólitos foram etanol, ácido propiônico e ácido butírico. Já na fase IV (vinhaça 100%),
houve um direcionamento do metabolismo para a formação de metanol, ácido succínico e
ácido lático além dos metabólitos citados na fase I.
Tabela 5 : Distribuição dos principais metabólitos produzidos nos reatores R1 (5 g.DQO.L-1) e
R2 (10 g.DQO.L-1)
R1
R2
% SMP
I
II
III
IV
I
II
III
IV
HSuc/ SMP
0,00
6,6
4,2
0,3
0,00
0,5
9,65
9,4
HLa /SMP
4,04
10,0
5,2
0,0
2,28
5,4
7,38
4,1
MeOH/SMP
0,00
0,0
24,9
28,0
0,00
0,0
17,75
17,4
EtOH/SMP
39,89
0,0
17,5
21,7
55,49
0,0
22,21
21,8
HAc/SMP
5,02
11,3
5,0
7,1
7,35
17,8
3,66
3,4
HPr/SMP
1,36
32,1
14,4
18,5
2,64
29,7
7,92
8,5
HIsobu/SMP
1,33
9,1
6,6
4,9
2,50
14,1
5,51
5,0
Hbu/SMP
45,63
22,3
14,4
13,1
26,05
15,8
17,71
20,3
HIsoval/SMP 1,34
4,0
1,2
1,5
0,78
3,9
0,81
0,0
HVl/SMP
1,40
4,5
6,6
5,1
2,91
12,9
7,40
10,1
Durante a fase II (75 % glicose; 25 % vinhaça), houve uma mudança no metabolismo
presente nos reatores. A alta produção de etanol foi a valores abaixo do limite de detecção. O
etanol é considerado um metabólito prejudicial a processos acidogênicos tendo em vista que
sua formação através de rotas tradicionais (Equação 1) não leva a produção de hidrogênio.
C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2

(Equação 1)

Na fase II essa mudança de uma situação de solvantogênese a acidogênese propiciou
ao reator trabalhar sob as melhores condições no que se refere a produção de hidrogênio.
Porém, a partir da Fase III e IV tanto o reator R1 quanto o reator R2 voltou a produzir etanol
sem que houvesse comprometimento da produção volumétrica de hidrogênio. Trabalhos
recentes (Wu et al., 2007; Reis e Silva, 2011; Barros e Silva, 2012) observaram que pode ser
realizada a produção concomitante de etanol e hidrogênio sem que haja prejuízo na
produtividade do reator. Uma rota alternativa (Equação 2) foi lançada como possível desvio
seguido durante o processo acidogênico de produção de hidrogênio.
C6H12O6 + H2O → C2H5OH + CH3COOH + 2 H2 + 2 CO2

(Equação 2)

Maintinguer et. al. (2011) realizaram um estudo a cerca da produção de hidrogênio a
partir da xilose utilizando como inoculo um lodo proveniente do mesmo reator anaeróbio de
manta de lodo utilizado no presente experimento. A partir da análise do lodo foi verificada a
presença de espécies caracterizadas como Clostridium (57%), Burkholderia (30%), Klebsiella
(8%) e 5% de bactérias não cultivadas. Segundo os autores, a bactéria Burkholderia é
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comumente associada aos micélios dos fungos. Alguns estudos citam a presença de fungos
como sendo um fator positivo para a degradação de compostos tóxicos. Salvachua et. al.
(2011) utilizou um pré-tratamento com fungo com o intuito de degradar compostos de difícil
degradação como a lignina, liberando celulose e hemicelulose para posterior produção de
bioetanol. Apesar de não ser possível fazer um paralelo entre a cultura microbiana encontrada
no trabalho de Maitinguer et. al. (2011) e o presente estudo. É possível lançar pontos de luz a
cerca nos possíveis direcionamentos apresentados em relação a distribuição de metabólitos.
Klebsiella são bactérias facultativas caracterizadas como boas produtoras de alcoóis
(Wu et al., 2008). A possível presença desta espécie no inoculo pode ser um indicativo da
maior facilidade do meio em produzir alcoóis entre os metabólitos. A mudança provocada
pela variação da mistura de substratos no meio pode ter sido mais sensível as bactérias
sintetizadoras de etanol, o que requereu um tempo de aclimatação até que o meio se
estabilizasse diante da nova constituição da alimentação.
Barros et al. 2010 avaliaram a composição filogenética presente em reator anaeróbio
de leito fluidizado para a produção de hidrogênio preenchido com partículas de pneu e PET
como suportes de imobilização. Também foi utilizando lodo suíno com mesma origem do
empregado no presente experimento (reator UASB para o tratamento de resíduos da
suinocultura, localizado na estação de tratamento da UNESP-Jaboticabal-Brasil). Foi
verificado que a maior parte dos clones eram relacionados à espécie Clostridia, seguido de
Bacillus e Enterobacter.
Assim como a Klebsiella, o grupo Enterobacter é caracterizado como bactérias
facultativas produtoras de alcoóis a partir de carboidratos (Wu et al., 2008).
Num estudo em reator batelada, Vatsala et. al. (2008) avaliaram a produção de
hidrogênio a partir da glicose através do uso de três culturas puras de microrganismos:
Citrobacter freundi 01, Enterobacter aerogenes E10 e R.palustris. E outra através de uma
cultura mista dos três. Tal como neste estudo, eles verificaram a produção de ácido succínico
na concentração de 18,7 mmol.L-1 na cultura de Enterobacter aerogenes E10. Trabalhando a
partir de melaço, Tanisho e Ishiwata (1994) investigaram o uso da Enterobacter Aerogenes
para a produção de hidrogênio. Os autores obtiveram a partir dessa cultura a produção ácido
lático, ácido butírico, ácido acético e etanol como os principais metabólitos produzidos,
porém, ao contrário do presente estudo, o experimento foi executado sob pH mais elevado,
entre 6 e 7.
Um dos principais indicativos da produção de hidrogênio eficiente é a produção de
ácido acético e ácido butírico. Enquanto que o ácido propiônico é um metabólito indesejado
visto que ele é comumente associado como resultado do desequilíbrio de hidrogênio no meio.
Grandes concentrações de hidrogênio levam ao deslocamento do equilíbrio químico no
sentido de seu consumo, liberando ácido propiônico. Tal afirmação contrasta com os
resultados obtidos na fase II (glicose 75%, vinhaça 25%) na qual tanto o consumo de
carboidratos quanto a produção de hidrogênio foram máximas. Em contrapartida, foram
atingidas proporções de ácido propiônio de 32, 1% (R1) e 29,7 % (R2) durante a fase II (75 %
glicose; 25 % vinhaça). Yu et. al. (2002) também verificou quantidades consideráveis de
ácido propiônico ao produzir hidrogênio a partir de vinhaça do processamento de vinho de
arroz. Os autores sob pH 4 contabilizaram 40 % de ácido propiônico dentre os metabólitos
gerados o qual decresceu à medida que o pH foi elevado para 6 (20%).
Foi observada também uma elevação da produção de ácido valérico e isovalérico em
ambos os reatores a partir da Fase II, quando eles constituíram, 8,5 % e 16,8 % dos
metabólitos produzidos. Outro metabólito que apareceu em concentrações elevadas foi o
metanol, 28% (R1) e 17,4% (R2). Wu et al. (2010) ao também utilizarem glicose e lodo suíno
obtiveram uma produção variando entre 11,1 e 13, 3% de ácido valérico. Searmsirimongkol et
al. (2011) obtiveram dentre seus metabólitos ácido valérico ao trabalharem com melaço para
a produção de hidrogênio sob faixa mesofílica e pH 5,5.
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Conclusões
Neste trabalho foi possível verificar que é possível produzir hidrogênio
biologicamente a partir da vinhaça de cana de açúcar.
A utilização de um co-substrato como a glicose, de fácil assimilação pelo
microrganismo, foi importante tendo em vista que criou as condições necessárias para o
desenvolvimento da biomassa responsável pela geração de hidrogênio. Foi verificado que a
proporção de 75 % de glicose e 25 % de vinhaça foi a melhor condição para produção
volumétrica de hidrogênio.
Foi interessante a distribuição dos metabólitos de acordo com a variação da fonte de
carbono ao longo do experimento. Na fase I os principais metabólitos foram etanol, ácido
propiônico e ácido butírico. Enquanto que na fase IV houve um direcionamento do
metabolismo para a formação de metanol, ácido succínico e ácido lático além dos outros
metabólitos anteriores.
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Resumo. Atualmente, 80% da energia mundial é gerada por combustíveis fósseis. Entretanto,
já se sabe que as reservas destes combustíveis são escassas e seus compostos geram diversos
problemas ambientais. O hidrogênio é uma alternativa para substituir os combustíveis fósseis
que geram dióxido de carbono como produto da queima, potencializador do efeito estufa. O
H2 é considerado um combustível limpo, gera água como produto nas células de energia e
apresenta alta conversão de energia por unidade de massa. A produção biológica de
hidrogênio por meio da fermentação anaeróbia possibilita o tratamento de resíduos e
recuperação de subprodutos. Várias configurações de reatores anaeróbios vêm sendo
testadas para a produção biológica de hidrogênio, tais como, reator UASB, reator de leito
fixo e reator de leito fluidificado (RALF). Além da configuração do reator, pH, temperatura,
meio de cultivo, substrato orgânico, e relação C/N (carbono/nitrogênio) e C/P
(carbono/fósforo) governam em conjunto a produção biológica de hidrogênio. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes relações C/N (entre 50 e 250) para obter
máxima produção de hidrogênio em RALF alimentado com água residuária sintética
contendo glicose. Foram utilizados 3 reatores contendo pneu triturado como meio suporte. A
fonte de nitrogênio foi uréia.
Introdução
A necessidade energética mundial tem aumentado ultimamente e as reservas de
combustíveis fósseis diminuído, além de ter efeito grave na emissão de gás carbônico (CO2).
Por estas razões, muitos pesquisadores têm trabalhado na exploração de novas fontes
sustentáveis de energia, as quais, poderão substituir os combustíveis fósseis (Kapdan e Kargi,
2006).
O hidrogênio (H2) é uma fonte de energia limpa e renovável e é considerado a “energia
do futuro”, pois gera somente água durante sua combustão, apresenta elevada conversão de
energia por unidade de massa e pode ser convertido em energia elétrica, energia mecânica ou
calor. Prevê-se que a contribuição de hidrogênio para o consumo de energia global aumentará
aproximadamente 50% ao final do século 21, devido ao desenvolvimento de eficientes
tecnologias de sua utilização. Vijayaraghavan e Soom (2004) afirmaram que este gás será a
principal fonte de energia em 2100.
Em termos energéticos, a utilização de gás hidrogênio apresenta vantagens sob a
utilização dos combustíveis fósseis convencionais, uma vez que, a combustão de hidrogênio
em automóveis é 50% mais eficiente do que a gasolina. Além disso, o hidrogênio apresenta
maior fator de rendimento de energia (122 kJ.g-1), o que representa 2,75 vezes mais conteúdo
de energia que qualquer hidrocarboneto (Van Ginkel et al., 2001).
Segundo Das e Verziroglu (2001), os processos para a produção de hidrogênio são os
seguintes: (a) a partir dos combustíveis fósseis; (b) a partir da água; e (c) produção biológica.
A produção de hidrogênio (biohidrogênio) usando microrganismos é uma promissora
área de desenvolvimento tecnológico a partir de ampla variedade de fontes renováveis
(Andrade, 2007). Esta produção biológica pode ser feita por meio da fotossíntese, a qual
envolve a biofotólise (algas verdes e cianobactérias) e fotodecomposição de compostos
orgânicos (bactérias fototróficas anoxigênicas); e por meio da fermentação de compostos
orgânicos (bactérias fermentativas) (Das e Veziroglu, 2001; Vijayaraghavan e Soom, 2004).
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A digestão anaeróbia é considerada uma tecnologia de boa aceitação e disseminação
para o tratamento biológico de águas residuárias no Brasil devido às condições climáticas
favoráveis (clima tropical) e tolerância a elevadas cargas orgânicas (Foresti et al., 1999).
Além de contribuir para o tratamento biológico de águas residuárias, pode gerar fonte de
energia alternativa, tais como, gás hidrogênio e metano. Ademais, a matéria orgânica presente
nas águas residuárias pode representar matéria prima de baixo custo para compor este
processo.
Alguns reatores anaeróbios de alta taxa foram testados com sucesso para a produção
biológica de hidrogênio, dente eles: reator anaeróbio de leito fixo (Chang et al., 2002; Leite et
al., 2008); reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) (Wu et al., 2003; Zhang et al., 2007);
reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) (Chang e Lin, 2004).
O reator anaeróbio de leito fluidificado tem atraído grande interesse, e vem sendo
objeto de pesquisa, principalmente a partir do final da década de 70. Este tipo de reator
mostrou-se tecnicamente adequado e foi aplicado com sucesso no tratamento de águas
residuárias municipais (Jeris e Owens, 1975), efluentes industriais (Hickey e Owens, 1981) e,
águas residuárias contendo compostos tóxicos, como fenóis e clorofenóis (Hakulinen e
Salkinoja-Salonen, 1981).
No reator biológico de leito fluidificado são comuns áreas superficiais de
aproximadamente 3000 m2/m3 de leito, resultando em concentração de biomassa
extremamente alta, geralmente 8.000 a 40.000 mg/L (Hickey e Owens, 1981; Holst et al.,
1997). Isto permite que o tamanho do reator e o tempo de tratamento sejam
consideravelmente reduzidos.
A capacidade de retenção de elevada concentração de microrganismos ativos é julgada
responsável pela habilidade atribuída a essa configuração de reator em tratar efluentes
líquidos diluídos. Esse reator é também resistente a alterações bruscas de carga orgânica, de
concentração de compostos julgados potencialmente tóxicos, de temperatura e pH (Bull et al.,
1983). Esta facilidade de adaptação às mudanças ambientais e variações da carga pode ser
explicada também pela elevada concentração de biomassa no reator.
Apesar da literatura apresentar diversos estudos relacionados à produção biológica de
hidrogênio, poucas pesquisas abordam sua produção em reator RALF. Entretanto, nestes
estudos, alguns aspectos que influenciaram a produção deste gás necessitam ser mais bem
explorados, como por exemplo, o meio de cultivo utilizado, o substrato principal, a relação
C/N (carbono/nitrogênio) e C/P (carbono/fósforo) presentes nesse meio, entre outros.
Desta forma, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar três diferentes relações C/N
(100,150 e 200) para verificar a condição na qual se obtém a máxima produção de hidrogênio
em reator anaeróbio de leito fluidificado utilizando como substrato orgânico água residuária
sintética contendo 5.000 mg.L-1 de glicose, com tempo de detenção hidráulica (TDH) de 8h,
em temperatura constante de 30ºC.
Material e Métodos
Água residuária
A água residuária sintética utilizada foi composta por glicose como principal fonte de
carbono e preparada de acordo com Del Nery (1987). As características desta água residuária
estão apresentadas na Tabela 1. O nitrogênio foi dosado na forma de uréia e fósforo na forma
de KH2PO4, para o controle das relações C/N e C/P, respectivamente. Além disso, bicarbonato
de sódio (305 mg.L-1 ) e ácido clorídrico (0,5 mL de ácido.L-1 – 10 mol.L-1 ) foram
adicionados para controlar o pH próximo de 6,5, de acordo com o trabalho de Rojas (2010).
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Tabela 1 - Composição da água residuária sintética utilizada
Composto
Concentração (mg L-1)
Glicose
5.000
Sulfato de níquel
1,0
Sulfato ferroso
5,0
Sulfato férrico
0,5
Cloreto de cálcio
47,0
Cloreto de cobalto
0,08
Óxido de selênio
0,07
Fonte: Del Nery, 1987
Material suporte
As condições fluidodinâmicas dos reatores, tais como velocidade de mínima
fluidização e vazão de recirculação para os suportes foram calculadas a partir de dados
experimentais de velocidade superficial e perda de carga. As características como dimensão,
densidade e velocidade de mínima fluidização são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 - Dimensão, densidade e velocidade de mínima fluidização para as partículas
utilizadas.
Partícula
Dp (mm)
ρp (g.cm-3)
Vmf (cm.s-1) Rugosidade (%)
Pneu triturado 2,8 – 3,35
1,14
1,18
18
A Tabela 3 mostra os parâmetros utilizados nos reatores anaeróbios de leito fluidizado
durante a etapa de inoculação.
Tabela 3 – Parâmetros usados nos reatores de leito fluidizado.
Partícula
Qt (L.h-1) m (g)
Ho (cm)
Hf (cm)
Cg (mg.L-1)
Pneu triturado
121,8
621,00
50
92
4000
Em que: Qt : vazão total;
m : massa de partículas usadas nos reatores;
Ho : altura correspondente a massa de partículas em leito fixo;
Hf : altura correspondente à massa de partículas em leito fluidizado;
Cg : concentração de glicose no inóculo.
Inóculo
O reator anaeróbio de leito fluidificado foi inoculado com lodo proveniente de um
reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) usado no tratamento de água residuária de
avicultura, fornecido pela Avícola Dacar – Tietê.
A escolha do inóculo foi feito mediante ensaio em bateladas testando três diferentes
lodos anaeróbios: lodo proveniente de UASB da Estação de Tratamento de Esgoto
Monjolinho do município de São Carlos –SP; lodo proveniente de UASB utilizado no
tratamento de dejetos de avicultura Dakar de Tietê-SP e lodo proveniente de UASB usado no
tratamento de água residuária de suinocultura, fornecido pela UNESP – Campus JaboticabalSP.
Para comparar a produção de hidrogênio a partir de cada um desses lodos foi realizado
ensaio em batelada em frascos de Duran®, sendo que para cada lodo foram utilizados 3
frascos, cada um contendo 3 diferentes relações C/N (100, 150 e 200) e mantida a mesma
relação C/P (300).
O lodo foi submetido ao pré-tratamento térmico, conforme a metodologia proposta por
Kim et al. (2006) adaptada, para obter-se culturas produtoras de hidrogênio. O procedimento
de pré-tratamento do inóculo é realizado para que ocorra a inibição da metanogênese com o
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favorecimento de formação de endósporos, visando a produção de hidrogênio. Assim,
alíquota de 100 mL de amostra de inóculo macerado para rompimento dos grânulos foi
colocado em becker. O material foi levado para aquecimento a 90 ºC, durante 10 minutos, e
agitação constante e posteriormente mantida em banho de gelo, até atingir a temperatura de 25
ºC.
A inoculação foi efetuada introduzindo-se em cada reator anaeróbio de leito fluidizado
o inóculo desenvolvido em barrilete (20 L) contendo 8 L de inóculo, destes, 10%
correspondia ao lodo de reator anaeróbio de manta de lodo e o restante, água residuária
sintética contendo uma concentração de 5 g.L-1 de glicose.
Foi adicionado nitrogênio no “headspace” do barrilete e mantido em recirculação nos
reatores através de uma bomba de deslocamento positivo e a uma temperatura de 30 oC, que
foi controlada através de banho ultratermostatizado.
Neste experimento, adotou-se o sistema de recirculação entre o barrilete e cada reator,
com o objetivo de adaptar o lodo no próprio reator, para realizar uma partida rápida.
Durante 3 dias, cada reator foi operado em circuito fechado (modo batelada). Durante
este período, para analisar o consumo de substrato pelos microrganismos, foram retiradas
amostras periódicas para análise da concentração de glicose e à medida que a glicose era
consumida, adicionava-se solução para atingir concentração correspondente a 4 g.L-1 de
glicose no barrilete de alimentação.
Operação do reator de leito fluidificado
Foram utilizados três reatores de leito fluidificado neste trabalho. O reator anaeróbio
de leito fluidificado é formado por uma coluna de acrílico, com 5 cm de diâmetro e 1,9 m de
altura, com volume total de 4192 cm3. O distribuidor é do tipo placa perfurada, e na parede do
reator estão instaladas tomadas de amostra. A temperatura foi mantida a 30 ± 1 °C por meio
de encamisamento do reator em banho ultratermostatizado.
A água residuária foi transportada através de bomba dosadora para o reator de leito
fluidificado. A vazão ascencional total utilizada correspondeu a 1,3 vez a vazão mínima de
fluidificação, e a maior parte do efluente foi recirculado para assegurar a fluidificação das
partículas no reator (Amorim, 2009). O material suporte utilizado no reator foi pneu triturado
(Barros et al., 2011).
O início da operação do reator anaeróbio foi efetuado mediante a adaptação da
biomassa à glicose com concentração de 5.000 mg/L e TDH de 8 horas.
Baseado na literatura especializada, a produção de hidrogênio em RALF foi avaliada
em 3 diferentes relações C/N, sendo 100 no Reator 1 (R1), 150 no Reator 2 (R2) e 200 no
Reator 3 (R3). Em todos os reatores foi mantida a relação C/P de 300. As relações C/N e C/P
foram calculadas a partir da massa de carbono, nitrogênio e fósforo dos compostos glicose
(C6H12O6), uréia (CH4N2O), fosfato monobásico de potássio (KH2PO4) e fosfato dibásico de
potássio (K2HPO4), respectivamente.
Análise da composição dos gases e quantificação da produção de hidrogênio
A determinação do gás hidrogênio foi efetuada por meio da retirada de 0,1 mL de
amostra da fase gasosa, utilizando seringa “gas tight” com trava. Foi utilizado cromatógrafo a
gás Shimadzu GC-2010, equipado com detector de condutividade térmica. A coluna usada foi
a Supelco Carboxen 1010 Plot (30 m de comprimento e diâmetro de 0,53 mm), sendo o gás de
arraste argônio sob fluxo de 21,9 cm.s-1. As temperaturas do forno, da coluna e do detector
foram respectivemnte, 30, 200 e 230ºC. A produção de H2 foi medida por meio do MilliGascounter da Ritter (Tipo: MGC-1).
Análises físico-químicas
As análises físico-químicas foram efetuadas periodicamente. As análises de pH, DQO,
e fosfato foram feitas de acordo com o APHA (1998). Ácidos voláteis totais foram analisados
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conforme metodologia proposta por Dillalo e Alberston (1961). O teor de nitrogênio total
Kjeldahl foi determinado por digestão sulfúrica de acordo com Siqueira (2008).
As determinações de glicose na solução do substrato afluente e efluente dos reatores
foram realizadas pelo método da reação enzimática com glicose oxidase, fornecido pela
LABORLAB.
Determinação de ácidos voláteis e alcoóis
As determinações dos ácidos orgânicos individualizados e alcoóis serão feitas por
cromatografia gasosa de acordo com a metodologia proposta por Moraes et al. (2000). Será
utilizado o cromatógrafo Shimadzu GC-17A com detector de ionização de chama e coluna
NUKOL (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm de espessura de filme).
Cálculo dos principais parâmetros
A partir dos resultados obtidos nas análises foram calculados os valores médios e
desvio padrão dos seguintes parâmetros:
 Fator de rendimento de hidrogênio = (quantidade (mol) de H2 produzido)/(quantidade
(mol) de glicose consumida);
 Produtividade volumétrica de H2 = (quantidade (L) de H2 produzido)/(tempo
(h))/(volume (L) de trabalho do reator);
 Conversão da glicose = 100 x (glicose afluente – glicose efluente)/(glicose afluente);
 Metabólitos solúveis produzidos (MSP) com base na concentração molar = ácidos
voláteis totais (AVT) + álcoois (provavelmente, etanol – EtOH).
Resultado e Discussão
Os reatores anaeróbios de leito fluidificado R1, R2 e R3, foram operados por 98 dias,
sendo 3 dias em modo batelada e 95 dias em modo contínuo, com TDH de 8 horas. As
relações C/N para R1, R2 e R3 foram 100, 150 e 200, respectivamente, sendo mantida relação
C/P de 300 para todos reatores.
Produção de H2
No presente estudo, a água residuária sintética Del Nery (1987) produziu no reator R1
(C/N=100) o valor médio de produtividade volumétrica de H2 foi 0,93 L/h/L. No reator R2
(C/N=150) a média da produtividade volumétrica de H2 foi ligeiramente inferior (0,81 L/h/L).
O reator R3 (C/N=200) apresentou o maior valor médio de produtividade volumétrica de H 2
(1,18 L/h/L).
O biogás produzido foi composto de CO2 e H2, com valores médios percentuais para o
H2 de 40,7, 49,1 e 46,9% para as relações C/N de 100 (R1), 150 (R2) e 200 (R3) (Tabela 4).
Tabela 4: Distribuição em porcentagem de H2 (%H2) e CO2 (%CO2) no biogás
%H2
%CO2
C/N
Média
Máximo
Média
Máximo
100
40,7±15,1
63,8
59,3±15,1
84,4
150
49,1±11,1
69,8
50,9±11,1
73,4
200
46,9±10,6
68,3
53,1±10,6
74,6
No estudo de Rojas (2010) também foi avaliado o efeito da relação C/N na produção
biológica de hidrogênio a partir de água residuária sintética a base de sacarose. Foram
utilizados reatores de leito fixo e fluxo ascendente, com polietileno de baixa densidade
reciclado para adesão da biomassa, sob condições mesofílicas e tempo de detenção hidráulica
(TDH) de 2 horas. As relações C/N usadas foram 40, 90, 140 e 190 e estas foram analisadas
usando a sacarose e a uréia como fontes de carbono e nitrogênio, respectivamente. Os valores
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médios de fator de rendimento encontradas no estudo foram de 0,57 mol H2 mol sac-1, 1,30
mol H2.mol sac-1, 2,16 mol H2.mol sac-1, e 1,67 mol H2.mol sac-1, quando, operados os
reatores com relações C/N iguais a 40, 90, 140 e 190, respectivamente. Valor ótimo para fator
de rendimento de hidrogênio foi encontrado para C/N de 137, que resultou em de 3,5 molH2.mol-sac-1, valor esse igual ao alcançado na relação C/N de 140. O biogás produzido foi
composto de H2 e CO2, com valores médios percentuais para H2 de 53%, 49%, 61% e 52%
para a relação C/N de 40, 90, 140 e 190, respectivamente.
Sob excesso de nitrogênio, o crescimento da biomassa foi maior com efeitos negativos
sobre a produção de hidrogênio, enquanto carência de nitrogênio permitiu o controle do
crescimento da biomassa e resultou em maiores fatores de redimento de hidrogênio. Durante
os experimentos observou-se diminuição na produção do biogás, provavelmente, por atuação
de bactérias hidrogênio-oxidantes.
Análises físico-químicas
O três reatores foram mantidos em sistema fechado (modo batelada) por 3 dias. Após a
inoculação dos reatores e ainda em sistema fechado o pH foi mantido entre 4 e 5,5, com
médias de 4,6. 4,1 e 4,2 em R1, R2 e R3, respectivamente.
Durante o período de operação, os três reatores mantiveram pH efluente variando entre
3,1 e 4,5, cujas médias foram 3,7, 3,6, e 3,7 para R1, R2 e R3, respectivamente. A média do
pH de entrada no sistema (afluente) foi 5,7, 5,6 e 5,6 para R1, R2 e R3, respectivamente

Glicose e DQO
A concentração média de glicose de entrada (afluente) foi 4256, 4455 e 4355 mg/L
nos reatores R1, R2 e R3, respectivamente. A remoção de glicose variou entre 54 e 95% em
R1, com média de 80%. Em R2 a remoção de glicose variou entre 58 e 97%, com média de
80% e em R3 a remoção variou entre 57 e 95%, com média de remoção de 77%. Os
resultados obtidos a respeito da remoção de glicose demonstram alta atividade microbiana. A
concentração de glicose afluente e efluente e sua respectiva remoção estão apresentadas na
Figura 1.
Ao longo do período no qual o reator foi operado em sistema fechado de recirculação
(modo batelada), foi observado o consumo de glicose pelos microrganismos, alcançando 88,
86 e 72% de conversão de glicose no segundo dia de recirculação nos reatores R1, R2 e R3,
respectivamente.
A remoção de DQO variou entre 54 e 94% em R1, com média de 75%. Em R2 a
remoção de glicose variou entre 54 e 94%, com média de 75% e em R3 a remoção variou
entre 57 e 93%, com média de remoção de 75%. Os resultados obtidos a respeito da remoção
de glicose demonstra alta atividade microbiana.
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(a)

(b)

(c)
Figura 1: Variação temporal da concentração de glicose afluente e efluente e sua remoção nos
reatores anaeróbios de leito fluidificado: (a) R1, (b) R2 e (c) R3
Subprodutos da degradação anaeróbia
Frequentemente verificados durante a fermentação anaeróbia e produção de
hidrogênio, os ácidos orgânicos voláteis acético, butírico, propiônico foram produzidos como
subprodutos no presente trabalho. Além destes, foram verificados os ácidos lático, isovalérico,
málico, metanol, etanol, dentre outros. De acordo com a Figura 2, pode-se inferir que em R1 a
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produção de ácido butírico (35%) predominou em relação aos demais subprodutos da
fermentação da glicose, seguida de etanol e metanol (19% de ambos). A produção de ácido
acético representou 8% do total de subprodutos produzidos para o período de operação do
reator. No reator R2, a produção de ácido butírico foi menor (27%). Também houve maior
produção de metanol e etanol (19 e 13%, respectivamente). Embora a produção de ácido
acético como subproduto tenha sido ligeiramente maior (11%), este foi inferior a
concentração de ácido lático (13%). No reator R3 também houve predominância de ácido
butírico (22%), seguido de etanol (20%) e metanol (18%). Assim como em R2, no reator R3
houve maior produção de ácido lático (11%) que ácido acético (9%).

Figura 2: Ácidos e demais subprodutos de fermentação anaeróbia durante o período de
operação dos reatores de leito fluidificado: R1, R2 e R3
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Resumo. O objetivo deste estudo foi caracterizar amostras de vinhaça de três usinas
produtoras de álcool de cana-de-açúcar, obter consórcio de bactérias anaeróbias produtoras
de H2 a partir do inóculo obtido de reator UASB termofílico utilizado no tratamento de
vinhaça, avaliar a potencialidade de reatores anaeróbios em batelada com as amostras de
vinhaça obtidas e realizar a operação de reator RALF termofílico contendo biomassa
imobilizada em cinasita, utilizando glicose (65%) e vinhaça (30%) como fonte de substrato,
com TDH aplicado de 8 h, e concentração de substrato de 5 g.L-1. Dentre os resultados
obtidos, foram observados valores de DQO em torno de 23, 24 e 42 g. L-1 para as vinhaças
coletadas. Os ensaios em batelada demonstraram a potencialidade de produção de
hidrogênio a partir de vinhaça, com obtenção da fase lag mais acentuada por meio do
método de pré-tratamento térmico do inóculo. No RALF, a manutenção do pH abaixo de 5,0
durante os 65 dias iniciais deste experimento, foram cruciais para a aclimatação e
desenvolvimento dos microrganismos, favorecendo a produção biológica de hidrogênio em
condições termofílicas utilizando glicose e vinhaça como fonte de substrato, alcançando
valores médios de produção volumétrica de H2 de 0,39 L.h-1.L-.
Introdução
A demanda global por energia tem crescido rapidamente, e cerca de 88% desta
carência é atendida até o presente momento por combustíveis fósseis (Weiland, 2010). A
insegurança energética, as mudanças climáticas globais e os danos ambientais representam
fatores centrais das inúmeras questões mundiais.
Ao longo de três décadas do Pró-Álcool no Brasil, é possível constatar a viabilidade
técnica de produção em larga escala do etanol de cana-de-açúcar e sua utilização em motores
de carros. O setor sucroenergético é um dos setores que mais cresce e se desenvolve no Brasil,
sendo responsável por 3,5% do PIB nacional (Laime et al., 2011). Em contrapartida, apesar da
contribuição para o crescimento sócio-econômico, destaca-se também pela potencialidade de
danos ao ambiente (Machado e Freire, 2009).
O principal efluente gerado da produção de etanol é proveniente da vinhaça e de águas
residuárias utilizadas para a limpeza de talos da cana-de-açúcar. A disposição da vinhaça
representa elevado impacto e alto custo. Para cada litro de etanol são produzidos, pelo menos,
10 litros de vinhaça. Em 2010 foram produzidos 25 bilhões de litros de etanol e
consequentemente mais de 250 bilhões de litros de vinhaça (Oliveira, 2011). A vinhaça,
representa assim, um problema de disposição e tratamento, devido à sua alta demanda
bioquímica de oxigênio (DBO) (entre 25 e 60 g.L-1) e sais dissolvidos contendo potássio,
cálcio e íons sulfato (Buitrón e Carvajal, 2010).
A digestão anaeróbia é uma prática atraente de tratamento de águas residuárias, tanto
no controle da poluição, quanto na possibilidade de recuperação de energia (Siles et al.,
2010). A busca por energias renováveis tem adquirido elevado prestígio na tentativa de
modificar a dependência por combustíveis fósseis para fontes de energia mais estáveis
(Fruergaard e Astrup, 2011).
Processos fermentativos operando sob condições termofílicas, em torno de 50 ºC,
resultam em taxas de degradação da matéria orgânica mais rápida, acelerando a estabilização
do processo e favorecendo a aplicação de menores TDH com maiores cargas orgânicas
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volumétricas aplicadas, com reduções efetivas de DQO. Esses sistemas também produzem
biogás de forma mais eficaz (Keskin et al., 2011; Kargi et al., 2012; Luo et al., 2010; Hasyim
et al., 2011).
O gás hidrogênio é considerado uma das mais promissoras fontes de energia em
substituição aos combustíveis fósseis (Pattra et al., 2011).
Diante do exposto, sendo a vinhaça lançada a elevadas temperaturas, entre 85 e 90 °C
(Machado e Freire, 2009), a possibilidade de realizar a produção de hidrogênio em condições
termofílicas torna-se atrativa. A partir desta condição, este estudo, ainda em andamento,
propõe avaliar o desempenho do reator anaeróbio de leito fluidificado na produção de gás
hidrogênio contendo biomassa imobilizada em material suporte para tratamento da vinhaça
em ambiente termofílico. Foram realizadas ainda coleta e caracterização físico-química de
amostras de vinhaça de três usinas produtoras de álcool de cana-de-açúcar (Usina da Serra,
Usina Ipiranga e Usina São Martinho). As vinhaças das três usinas foram utilizadas como
substrato em ensaios em batelada para avaliar a potencialidade na geração de gás hidrogênio.
Material e Métodos
Inóculo
Foi realizada a obtenção de consórcio de bactérias anaeróbias produtoras de gás
hidrogênio a partir do inóculo proveniente de lodo granulado de reator termofílico anaeróbio
de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB termofílico) utilizado no tratamento de vinhaça,
por meio de técnicas de tratamentos com choque térmico (Kim et al., 2006) e choque ácido
(Wang e Wan, 2008), em reatores anaeróbios em batelada com vinhaça de três diferentes
usinas como substrato (Usina da Serra, Usina Ipiranga e Usina São Martinho).
Água residuária – vinhaça de cana-de-açúcar
Foram realizados exames físico-químicos nas amostras das vinhaças adquiridas tais
como pH, sólidos (totais e voláteis), sólidos suspensos (totais e voláteis), nitrogênio total,
fosfato, sulfato (APHA, AWWA, WPCF, 2005), alcalinidade (parcial, intermediária e total)
(APHA, AWWA, WPCF, 2005) e ácidos voláteis totais (Dilallo e Albertson, 1961). Foram
coletadas diferentes fontes de vinhaças provenientes de três Usinas do processamento de
cana-de-açúcar: Usina da Serra, Usina Ipiranga e Usina São Martinho.
Ensaios em batelada
O inóculo utilizado para os testes preliminares foi submetido a dois métodos de prétratamento (choque térmico e o choque ácido). Nesta etapa inicial, objetivou-se comparar a
produção de gás hidrogênio para o valor de DQO nas vinhaças referente a 5g.L-1.
O ensaio em batelada de degradação anaeróbia das vinhaças e produção de hidrogênio
foram realizados em frascos Duran® de 1L, fechados, os quais foram mantidos a temperatura
controlada de 55ºC em estufa de secagem. O volume reacional em cada frasco foi de 500 mL,
sendo 10% deste volume preenchido com o inóculo pré-tratado e 500 mL de headspace
preenchido com gás nitrogênio (100%). Foi adicionado ao meio reacional de cada frasco o
substrato sintético composto por meio Del Nery (1987) modificado, conforme soluções a
seguir: NiSO4.6H2O (0,5 mg.L-1), FeSO4.7H2O (2,5 mg.L-1), FeCl3.6H2O (0,25 mg.L-1),
CoCl2.2H2O (0,04 mg.L-1), CaCl2.6H2O (2,06 mg.L-1), SeO2 (0,144 mg.L-1), Uréia (20 mg.L-1),
KH2PO4 (5,36 mg.L-1), K2HPO4 (1,30 mg.L-1), Na2HPO.4H2O (2,76 mg.L-1)
Para a manutenção do pH em torno de 5,5 das soluções presentes nos frascos em
batelada, houve adição de ácido clorídrico (30%) na proporção de 1 mL de solução ácida por
litro de água residuária e bicarbonato de sódio (0,84 g.L-1). Após a adição do inóculo prétratado, da vinhaça como fonte de substrato, das soluções-nutrientes e do controle do pH,
houve o preenchimento do headspace nos frascos com gás N2 por cerca de 5 minutos. Em
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seguida, os frascos foram fechados e mantidos a temperatura controlada de 55ºC em estufa de
secagem.
Os reatores contendo como substrato as três diferentes vinhaças e inoculados com
biomassa pré-tratada a quente foram denominados: R1, R2 e R3 (R1: Usina da Serra; R2: Usina
Ipiranga e R3: Usina São Martinho) e os inoculados com biomassa pré-tratada com choque
ácido: R4, R5 e R6: (R4:Usina da Serra; R5: Usina Ipiranga e R6: Usina São Martinho).
Operação do reator anaeróbio de leito fluidificado termofílico
O reator anaeróbio de leito fluidificado termofílico utilizado para produção de H2 foi
construído em acrílico transparente de 5 mm de espessura, com as seguintes dimensões: altura
de 120 cm e diâmetro interno de 5,3 cm, com volume total de 2646 cm3, tendo a argila
expandida, a cinasita, com diâmetro menor que 5,0 mm, como material suporte de
imobilização (Figura 1).
Os amostradores intermediários ao longo do comprimento do reator foram inseridos a
24 cm, 48 cm, 72 cm e 96 cm do reator. A temperatura foi mantida em 55 ± 1 °C por meio da
inserção de uma serpentina no reator, no interior da qual circula água proveniente de um
banho ultratermostatizado a 65 ºC, a fim de manter a temperatura termofílica do reator de
forma uniforme.

Figura 1. Esquema da instalação experimental do reator anaeróbio de leito fluidificado
termofílico.
A inoculação do reator foi feita com lodo proveniente de reator UASB termofílico
utilizado para o tratamento de vinhaça (Usina São Martinho). O lodo foi submetido a um prétratamento térmico (Kim et al., 2006), sendo utilizada uma proporção de 10% em volume de
inóculo tratado termicamente para a inoculação do reator (v/v).
O substrato inicial escolhido para a partida do reator termofílico foi uma mistura de
glicose e vinhaça na proporção de 65% de glicose e 35% de vinhaça. O reator operou com
uma concentração de substrato de 5 g.L-1 e TDH aplicado de 8 h. Além do lodo e da mistura
de substratos foram adicionados nutrientes necessários ao crescimento celular (composto por
meio Del Nery, 1987 modificado). Houve ainda adição de ácido clorídrico (30%) e ácido
acético (puro).
Durante 48 horas, o reator foi operado em circuito fechado (modo batelada). Neste
período, para analisar o consumo de substrato pelos microrganismos foram retiradas amostras
periódicas para análise da concentração de glicose e a medida que a glicose era consumida,
adicionava-se solução para reposição da glicose no barrilete de alimentação. Após o período
de recirculação, o sistema foi aberto em modo contínuo. Para fins de aferição do reator
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termofílico, foram realizadas análises para acompanhamento da operação do reator RALF,
como pH, DQO, sólidos suspensos totais e voláteis, nitrogênio total, N-amoniacal e Norgânico, fosfato e sulfato (APHA, AWWA, WPCF, 2005), glicose (Dubois et al., 1957),
análise da composição dos gases (cromatógrafo a gás - Shimadzu GC-2010), rendimento e
produtividade de H2 (MilliGascounter - Ritter® Tipo: MGC-1) e ácidos orgânicos.
Resultados e Discussão
Caracterização das amostras de vinhaça
Os resultados das análises físico-químicas realizadas nas amostras de vinhaças
utilizadas nos ensaios em batelada, provenientes de três Usinas do processamento de cana-deaçúcar, Usina da Serra, Usina Ipiranga e Usina São Martinho, estão demonstrados na Tabela
1.
Tabela 1. Valores de parâmetros físico-químicos para a caracterização das três fontes de
vinhaças coletadas.
Vinhaça
Parâmetros
Usina da
Usina
Usina São Martinho
Serra
Ipiranga
pH
4,48
5,51
5,00
-1
(mg CaCO3 L )
Alcalinidade parcial
------Alcalinidade total
228
208
292
(mg.L-1)
Demanda química de oxigênio
23879
24025
42818
Ácidos voláteis totais
5526
1422
3012
Sólidos totais
27213
12500
14400
Sólidos voláteis
7736
5398
4220
Sólidos suspensos totais
1660
34
383
Sólidos suspensos voláteis
1180
28
287
Nitrogênio total (Kjedahl)
455
103
244
PO4-3
81067
43670
3796
SO4-2
3400
800
1400
Os resultados obtidos a respeito da carga orgânica, NTK, PO4-3 e de SO4-2 da vinhaça
demonstram a alta variabilidade de composição de águas residuárias provenientes do processo
de destilarias de álcool e açúcar a partir de cana-de-açúcar das diferentes usinas. A maior
carga orgânica, moderado a baixo conteúdo de nitrogênio total e o menor valor de fosfato
foram obtidos na amostra de vinhaça da Usina São Martinho, com valores de 42,8 g.L-1, 244 e
3796 mg.L-1, respectivamente. Embora com concentração de nitrogênio baixa a moderada, a
escolha da vinhaça da Usina São Martinho como substrato para os experimentos deste estudo
foi fundamentada em parâmetros físico-químicos, como a elevada carga orgânica, na qual
menores quantidades de vinhaça precisariam ser armazenadas durante o período de
entressafra.
Ensaios em batelada
Em todos os reatores houve a presença de hidrogênio e gás carbônico no biogás, não
sendo detectada a presença de metano, durante o experimento. Na Figura 2 estão
demonstradas as porcentagens do conteúdo de hidrogênio no biogás dos reatores em batelada
utilizados ao longo dos 8 dias de operação. A maior porcentagem detectada no biogás foi
obtida com amostras de vinhaça da Usina da Ipiranga (R2 com tratamento ácido) com 57% de
H2. Foi possível observar de forma sutil o crescimento lag no qual ocorre o aumento na taxa
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de duplicação das bactérias, e consequente maior conversão do substrato à biogás. Após esta
fase, a produção decresce e caminha para a fase estacionária, onde a produção de hidrogênio
no biogás manteve-se na faixa de porcentagem de 20% por cerca de 5 dias.
R1

R2

R3

R4

R5

R6

Conteúdo de H 2 (%)

100
Pré-tratamento térmico: R1: Usina da Serra; R2: Usina Ipiranga e R3: Usina São Martinho
Pré-tratamento ácido: R4: Usina da Serra; R5: Usina Ipiranga e R6: Usina São Martinho
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Figura 2. Comparação do conteúdo de H2 no biogás durante a operação dos reatores
anaeróbios em batelada contendo biomassa termofílica e três diferentes fontes de vinhaça de
cana-de-açúcar (pré-tratamento térmico: R1: Usina da Serra; R2: Usina Ipiranga e R3: Usina
São Martinho; pré-tratamento ácido R4: Usina da Serra; R5: Usina Ipiranga e R6: Usina São
Martinho)
A porcentagem de hidrogênio no biogás nos reatores com inóculo pré-tratado por meio
de choque térmico variou entre 7 e 18% para amostras provenientes da Usina da Serra; entre
16 e 57% para amostras provenientes da Usina Ipiranga e entre 9 e 22% para as amostras de
vinhaça da Usina São Martinho.
Nos reatores com inóculo pré-tratado por meio de choque ácido, a porcentagem de
hidrogênio no biogás foi menor do que a observada com o tratamento térmico, variando entre
11 e 37% nas amostras da Usina da Serra, de 10 e 33% nas amostras da Usina Ipiranga e 13 e
40% nas amostras da Usina São Martinho. A obtenção da fase lag foi menos acentuada
durante o ensaio com os reatores tratados com choque ácido, quando comparado aos
resultados obtidos com o tratamento térmico.
Mohan et al. (2008) afirmam que o pré-tratamento térmico do inóculo mostrou-se
como um método efetivo para a obtenção de bactérias produtoras de hidrogênio a partir de
lodo provenientes de processos de tratamento anaeróbio. Neste estudo preliminar em batelada,
também foi possível constatar a potencialidade do pré-tratamento térmico do inóculo em
produzir hidrogênio, sendo superior em comparação ao choque ácido do lodo no que diz
respeito à porcentagem de H2 no biogás gerado.
RALF termofílico: pH e ácidos voláteis totais (AVT)
Os valores de pH no afluente e no efluente mantiveram-se similares, em torno de 3,8 a
5,0, com valor médio de 4,3 e de 4,2, respectivamente. No efluente foi possível observar
valores de até 6120,0 mg.L-1 de ácidos voláteis totais. Em condições termofílicas e pH em
torno de 5,5, Kim e Kim (2012) obtiveram a partir da utilização de glicose como fonte de
substrato, maiores produções de H2 quando comparados a outras fontes de carbono, como
sacarose, galactose, xilose e celobiose e amido. A manutenção do pH abaixo de 5,0 durante os
65 dias iniciais deste experimento, foram cruciais para a aclimatação e desenvolvimento dos
microrganismos, favorecendo a produção biológica de hidrogênio em condições termofílicas
utilizando glicose e vinhaça como fonte de substrato.
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RALF termofílico: Conversão de DQO e de glicose
Os valores médios obtidos de DQO no afluente e no efluente do reator anaeróbio de
leito fluidificado termofílico foram de 5,1 g.L-1 e 4,5 g.L-1, respectivamente, alcançando
valores médios de 10% de eficiência de remoção (Figura 3). A baixa eficiência de remoção de
DQO deve-se à fração remanescente de glicose, aos ácidos orgânicos, álcoois e metabólitos
no efluente. A eficiência média de remoção de glicose obtida foi de 50%, com valores médios
afluente e efluente de 3,2 g.L-1 e 1,6 g.L-1, respectivamente. Peintner et al. (2010), em
condições termofílicas para produção biológica de hidrogênio em reator de leito percolado e
reator de leito fluidificado, obtiveram maiores valores de produtividade de H2 no reator
fluidificado, mesmo com o consumo incompleto de glicose resultando em concentrações
residuais no processo fermentativo. De forma similar ao TDH de 8 h aplicado a este
experimento, os autores observaram aumento da concentração residual de glicose com o TDH
aplicado de 7,5 h.
Afluente

Efluente -- -- Eficiência de remoção

Figura 3. Valores de DQO (demanda química de oxigênio) e glicose no afluente e efluente do
reator anaeróbio de leito fluidificado termofílico obtidos durante o experimento.
Após 4 semanas do período de partida do sistema (“start-up”), as variações da porção
residual de glicose foram diminuídas, com consequente tendência de aumento da degradação
do açúcar, alcançando até 70% de conversão. Estudos anteriores demonstram que podem ser
alcançados altos valores de remoção de açúcares, com 86% de eficiência de remoção e alta
produtividade de H2 por meio da utilização de vinhaça de açúcar de beterraba, na forma de
melaço desaçucarado, como substrato para produção fermentativa de hidrogênio em reatores
em batelada e reator UASB sob condições termofílicas (Kongjan et al. 2011), demonstrando,
assim como neste estudo, o elevado potencial destas configurações para produção de H2 sob
condições termofílicas.
RALF termofílico: Sólidos suspensos (SST e SSV), NTK, N-amoniacal, N-orgânico, sulfato e
fosfato
Os valores médios das concentrações de SST e SSV no efluente foram de 428 mg.L-1 e
de 341 mg.L-1, respectivamente, confirmando a composição predominante de material
orgânico nos sólidos suspensos. As concentrações médias de NTK, N-orgânico e N-amoniacal
no efluente foram de 87,0; 81,9 e 5,2 mg.L-1, respectivamente, demonstrando que a fração
orgânica representa a maior parte dos compostos nitrogenados presentes no efluente. A
concentração média de fosfato no afluente foi de 4055 mg.L-1, enquanto que a de sulfato foi
de 356 mg.L-1. A necessidade do fosfato para a produção de hidrogênio deve-se
principalmente ao seu valor nutricional para as células, assim como sua capacidade
tamponante.
RALF termofílico: Análise da composição dos gases, rendimento e produtividade de H2
Com a aplicação do TDH de 8 h, o reator RALF termofílico apresentou estabilidade
no conteúdo e produção volumétrica a partir da segunda semana de operação, demonstrando
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que na condição de alta temperatura (55 ºC), houve adaptação do inóculo nas condições
impostas, por meio do pré-tratamento térmico da biomassa, pH em torno de 4,0, vazão
afluente controlada e concentração do substrato de 5,0 g.L-1 (Tabela 2).
Tabela 2. Valores médios obtidos de conteúdo, produção volumétrica e de rendimento de
hidrogênio no reator anaeróbio de leito fluidificado termofílico
Reator anaeróbio de
Dias de
Tempo de
H2
Produção
leito fluidificado
operação
detenção
(%)
volumétrica
termofílico
hidráulico
de H2
(h)
(L.h-1.L-1)
Fase 1
65
8
49
0,39
A máxima porcentagem de hidrogênio obtida no biogás foi de 68%, e assim como
relatado por Weiland (2010), o crescimento microbiano e a hidrólise de partículas sólidas
podem ser aumentadas em reatores termofílicos, a solubilidade do H2 diminuída, aliviando o
efeito inibitório causado pela alta pressão parcial do H2. A partir de glicose como fonte de
substrato, Barros e Silva (2012) sob condições mesofílicas em reator RALF com TDH
aplicado de 8 h, obtiveram conteúdo de H2 entre 33 e 46%, relatando que maiores
porcentagens são alcançadas por meio da aplicação de TDH menores. Neste estudo, com
aplicação de TDH de 8 h, foi possível alcançar valores similares e até mesmo superiores em
termos de conteúdo de hidrogênio, ampliando ainda mais as possibilidades de diminuição do
tempo de detenção hidráulico visando assim maiores porcentagens de H2 no biogás em etapas
subsequentes de operação deste reator.
Segundo Dong et al (2011), em condição termofílica ocorre uma simplificação da
estrutura da comunidade microbiana, maior do que nos sistemas mesofílicas, o que pode ser
sugerido neste experimento, no qual foi possível obter produção volumétrica de hidrogênio
entre 0,25 e 0,51 L.h-1.L-1 durante os 2 primeiros meses iniciais de operação do reator RALF,
período no qual estava ocorrendo a aclimatação da biomassa à vinhaça e adesão ao material
suporte empregado, a cinasita.
RALF termofílico: Composição dos metabólitos solúveis
Embora relatado por Levin et al. (2004) que a produção elevada de hidrogênio esteja
associada a uma mistura de produtos fermentativos como ácido acético e ácido butírico,
enquanto que a formação de ácido propiônico e produtos finais menos reduzidos como álcoois
e ácido lático estejam associados à baixa produção de H2, os principais metabólitos
produzidos na primeira fase deste experimento sob condições termofílicas foram ácido lático
(24%), ácido butírico (14%), metanol (12%), etanol (12%) e iso-butírico (12%). Ácido acético
(4%) e propiônico (3%) também foram gerados, porém em menores proporções. Ao
investigarem o efeito do ácido lático na produção de hidrogênio a partir de amido,
Baghchehsaraee et al. (2009) afirmam que a degradação do lactato poderia ocasionar em
maior quantidade residual de NADH para a produção de hidrogênio pela rota do butirato,
relatando que quando o ácido lático foi utilizado como única fonte de carbono, não houve
produção significativa de hidrogênio. Neste estudo, embora com elevada proporção de ácido
lático, foi possível alcançar valores de até 0,51 L.h-1.L-1 , sugerindo que este e outros
metabólitos secundários, como o ácido butírico, etanol e ácido iso-butírico possam estar
associados à produção de hidrogênio desta etapa do experimento por meio da aplicação do
TDH de 8 h, com glicose e vinhaça como fonte de substrato em condições termofílicas. Em
concentrações similares de concentração de glicose e de temperatura, Puhakka et al. (2012)
indicam que a condição a 55 ºC mostrou-se mais favorável quando comparada à de 37 ºC,
com aumento no rendimento e na produção de H2 de 0,2 para 0,71 mol H2.mol glicose-1 e de
1,2 para 2,1 mL.h-1, respectivamente, e ainda, que a distribuição dos metabólitos solúveis
apresentou comportamento diferente nas condições mesofílicas e termofílicas, relatando que o
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perfil de H2 e a formação de metabólitos demonstrou que a 55 ºC o hidrogênio foi produzido
por meio da fermentação pela via do etanol.
Conclusões
Devido às vantagens operacionais do reator RALF como o melhor contato entre
substrato e microrganismos, aceitação de altas taxas de carregamento orgânico e melhor
resistência à presença de inibidores, os resultados obtidos sob condições termofílicas neste
estudo somam ainda mais à viabilidade desta configuração para o desenvolvimento, adaptação
e operação de reatores para a produção fermentativa de hidrogênio a partir de águas
residuárias com elevada carga orgânica, lançadas a altas temperaturas, como no caso da
vinhaça.
Concluímos que é possível obter consórcio microbiano a partir de lodo de reator
UASB termofílico utilizado no tratamento de águas residuárias provenientes de destilarias de
cana-de-açúcar, o qual é capaz de produzir hidrogênio a partir de vinhaça a 55 ºC, tanto em
ensaios em batelada, quanto em reator contínuo, RALF. A aclimatação da biomassa frente ao
percentual de glicose e vinhaça durante 65 dias de operação, mostrou-se uma estratégia eficaz
e segura, uma vez que foi possível alcançar estabilidade no conteúdo de H2 no biogás, e na
produção e rendimento de hidrogênio após somente duas semanas de operação do reator
RALF.
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Resumo. O principal objetivo deste trabalho foi investigar o efeito da proporção entre o soro
de queijo e a glicose, no desempenho do reator anaeróbio de leito fluidificado, na produção
de hidrogênio. Dois reatores foram inoculados com diferentes lodos, pré tratados
termicamente, um proveniente do abatedouro de suíno e o outro lodo proveniente do
abatedouro de aves. Os reatores foram operados com um TDH de 6 horas, com controle de
temperatura a 30oC, e tiveram a uma concentração de 5 g DQO.L-1 A princípio, o substrato
utilizado foi a glicose (Fase 1), e foi feita uma introdução parcial do soro de queijo no meio
de alimentação. Nas fases 2, 3 e 4 teve-se uma proporção 33% , 66% e 100% de soro de
queijo. Com a introdução de soro de queijo no meio de alimentação, alcançaram-se maiores
rendimentos quando comparado apenas com a glicose, atingindo um rendimento máximo de
3,24 mol H2. mol-1 glicose para o reator inoculado com lodo de suínos na proporção de 2:1
(glicose: soro), e 3 mol H2. mol-1 glicose para o reator inoculado com lodo de aves na
proporção de 1:3. Houve um predomínio de metanol e etanol nos metabólitos solúveis.
Introdução
A crescente busca por fontes de energia renovável é uma necessidade mundial, pois
ajuda a combater dois grandes problemas, o esgotamento de combustíveis fósseis e o combate
do efeito estufa. No Brasil, o petróleo ocupa a maior parte, com de 38% da energia, e tendo
48% da energia vinda através de fontes renováveis (Ministério das Minas e Energia). O gás
hidrogênio se destaca por ser uma fonte de energia limpa e renovável, além de sua combustão
não tem contribuição para a poluição ambiental e alterações climáticas. Dentre os vários tipos
de produção de hidrogênio, a produção biológica se torna mais atraente por constituir uma
alternativa menos agressiva ao ambiente, exigindo um baixo consumo de energia e
investimento (Amorin et al.,2009).
O soro de queijo é um substrato atrativo na produção de hidrogênio, pois ele é
biodegradável, rico em carboidratos, e é disponível em abundância. A produção de soro de
queijo no Brasil chegou a quase 6 milhões de litros em 2010 (IBGE 2012), e seu alto volume
gerado provoca um problema em relação a sua disposição final, principalmente devido a sua
alta carga orgânica (48.000 mg/L). Assim, a produção de hidrogênio por fermentação permite
retirar deste material uma parte significativa de energia que, se indevidamente tratada, produz
prejuízos ao ambiente
Dentre os reatores anaeróbios de alta taxa testados com sucesso para a produção
biológica de hidrogênio, o reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) tem se destacado
devido a capacidade de favorecer a transferência de massa entre o meio e o biofilme A
literatura destaca a potencialidade do RALF em produzir hidrogênio (Wu et al., 2003; Lin et
al., 2006 ; Koskinen et al., 2007; Zhang et al.,2007; Shida, 2008; Amorim et al., 2009, Reis et
al. 2011, Barros e Silva 2012).
Segundo Xia et al. (2012) a adição de co-substratos melhora a tratabilidade e
disponibilidade de materiais resistentes para os microorganismos durante a degradação
microbiana. Estes efeitos têm sido estudados em águas residuárias contendo compostos
orgânicos inibitórios.
A fim de se obter maiores rendimentos de hidrogênio, este trabalho tem como objetivo
avaliar o efeito de diferentes proporções de substrato, glicose e soro de queijo, no
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desempenho do reator anaeróbio de leito fluidificado, na produção de hidrogênio, inoculados
com lodo proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), que tratava água
residuárias do abatedouro de suínos e do abatedouro de aves.
Materiais e Métodos
Reatores anaeróbios de leito fluidificado
Os reatores utilizados para a produção de hidrogênio foram construído em acrílico
transparente de 5 mm de espessura com as seguintes dimensões: diâmetro interno de 3,5 cm,
altura de 80 cm com volume total de 770 cm3, conforme mostra a Figura 1. Estes reatores
foram preenchidos com poliestireno como material suporte, com dimensão de 2,2 x 2,2 mm.
A temperatura foi mantida em 30 ± 1 °C por meio de encamisamento do reator com água, em
que havia recirculação em banho termostatizado.
Meio fermentativo
Na primeira etapa de operação, os reatores foram alimentados, com uma água residuária
sintética composta por apenas de glicose como principal fonte de carbono e preparada de
acordo com Shida (2008). Após a estabilização na produção de hidrogênio, o soro de queijo
foi adicionado gradativamente ao meio de alimentação. O soro de queijo em pó foi fornecido
pela Cargill Agrícola S/A. O pH era controlado na faixa de 4,0 a 5,0, com adição de NaHCO3.
Inóculos
Dois diferentes lodos foram usados na inoculação dos reatores, e ambos foram
submetidos a um pré-tratamento térmico de acordo com a metodologia adaptada de Kim et al.
(2006). O tratamento térmico possibilita a eliminação de células vegetativas metanogênicas e
acidogênicas não formadoras de endósporos e mantiveram as células acidogênicas com
capacidade de formar endósporos, estruturas de resistência a condições desfavoráveis. O
reator R1 foi inoculado com lodo de águas residuárias de suinocultura, fornecido pela UNESP
Campus Jaboticabal enquanto o reator R2 foi inoculado com lodo proveniente do abatedouro
de aves fornecido pela empresa Dacar- Tiete.
Operação dos reatores
Inicialmente, os reatores foram operados em batelada por 48 horas. Nesta fase, foram
monitoradas as concentrações de glicose, dos inóculos do reator para que, em seguida,
retirasse o reservatório de inóculo, acoplando mangueira de alimentação, passando assim a
operar os sistemas continuamente.
Os reatores foram operados por 85 dias de modo continuo, com um tempo de detenção
hidráulica (TDH) de 6 horas e a temperatura do sistema será mantida em 30°C. A primeira
fase (Fase 1) durou 30 dias e o reator foi alimentado com apenas glicose (5000 mg.L-1). Na
fase 2, do dia 31 ao 41, a água residuária foi preparada na proporção de 1/3 de DQO de soro
de queijo e 2/3 de DQO de glicose. Na fase 3, do dia 42-63, foi feita uma proporção de 2/3 de
DQO de soro e 1/3 de DQO de glicose, e finalmente na fase 4 até com apenas soro de queijo.
Em todas as etapas o TDH foi de 6 horas e a concentração de 5 g.L-1.A concentração dos
gases, e metabólitos solúveis produzidos, foram monitorados em função do tempo.
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Figura 1: Esquema da instalação do reator anaeróbio de manta de lodo.
Métodos analíticos
A produção volumétrica de hidrogênio foi medida por meio do MilliGas-counter Ritter
(Tipo: MGC-1).A determinação do gás hidrogênio foi feita por cromatografia gasosa
(Shimadzu GC-2010), utilizando a coluna Supelco Carboxen 1010 Plot (30 m de
comprimento e diâmetro interno de 0,53 mm) tendo o argônio com gás de arraste. As
concentrações dos ácidos orgânicos foram feitas por cromatografia gasosa (Shimadzu GC17A) com detector de ionização de chama e coluna NUKOL (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm de
espessura de filme). As análises de DQO, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais
(SST),sólidos suspensos voláteis (SSV) e pH foram feitas de acordo com o APHA: Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). A determinação da lactose e
glicose foram feitas pelo método calorimétrico (Dubois et al. 1956)
Resultados e discussão
Produção de hidrogênio e composição do biogás
A Tabela 1 apresenta os valores da produção volumétrica, rendimento de hidrogênio e
conteúdo de biogás para os reatores R1 e R2. Metano não foi detectado em nenhum dos
reatores. Observou-se que o reator R2, inoculado com lodo de aves, teve a maior produção
volumétrica (0,49 L.h-1.L-1) e conteúdo de biogás (26%). No entanto o reator R1 obteve o
maior rendimento de hidrogênio (3,246 mol H2.mol-1 glicose).
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Tabela 1 – Produção volumétrica de H2, rendimento e conteúdo do biogás produzido pelo
reator R1 e R2.
Fases
H2
Produção
Rendimento
H2
Produção
Rendimento
(%)
volumétrica (mol H2/mol
(%)
volumétrica
(mol
de H2
glicose)
de H2
H2/mol
(L.h-1.L-1)
(L.h-1.L-1)
glicose)
R1
R2
1
16,25
0,35
2,25
26,25
0,38
1,82
2
18,42
0,36
3,246
13,54
0,48
1,87
3
17,65
0,37
2,86
21,29
0,49
3,0
4
18,55
0,42
3,08
22,49
0,41
2,55

Os altos valores de rendimentos na fase 4, apenas com soro de queijo, indicam um
favorecimento do crescimento microbiano frente as condições impostas neste trabalho,
melhorando assim a adesão dos microorganismo ao material suporte no reator.Além disso, os
resultados mostram que a producao de hidrogênio é dependente do tipo de inóculo utilizado e
do tipo de substrato, assim como a proporção entre substratos.
Observa-se que para o reator R1 os maiores rendimentos foram obtidos na fase 2, com
proporção de 2:1 (Glicose : soro), enquanto para o reator R2 o maior rendimento foi na fase 3
na proporção de 1:2. Estes rendimentos foram superiores quando comparado com apenas a
glicose individualmente, mostrando que realmente a combinação de substratos na proporção
ideal aumenta o rendimento.
Este mesmo comportamento foi observado por outros autores com trabalhos de cosubstrato na produção de hidrogênio. Xia et al. (2012) realizaram testes em bateladas para
investigar o efeito da adição de co-substratos como a glicose, xilose e amido, na conversão da
celulose. A xilose alcançou a maior conversão, cerca de 32%, e o maior rendimento de
hidrogênio ( 180 ml.L-1), quando combinado na proporção de 10:1 em termos de DQO com a
celulose.
Prakasham et al. (2009) investigam a relação de glicose e xilose como substratos na
produção de hidrogênio, e revelaram que a xilose é preferida como fonte de carbono quando
comparada com a glicose quando usados individualmente. Quando adicionaram um cosubstrato, aumentaram sua produção de hidrogênio, tendo um máximo de 1900 mL H2 com
uma concentração de 5 g.L-1 de substrato com a proporção de glicose e xilose de 2:3.
Em estudos recentes de produção de hidrogênio em reatores contínuos com apenas
soro de queijo como fonte de carbono, os autores encontraram valores inferiores de produção
de hidrogênio quando comparados a este trabalho (Carrillo-Reyes et al. 2012, Azbar et al.
2010). Perna (2011) avaliou o efeito da variação de carga orgânica, sobre a produção de
hidrogênio em um reator UASB e um reator de leito fixo e obteve uma produção volumétrica
de hidrogênio máxima de 0,04 L.h-1.L-1( fase com maior caga de 3,508 g.L-1.d-1), um
rendimento máximo de 0,93 mol.mol-1, e um conteúdo de biogás máximo de 26,4% em um
reator de leito fixo. Já para o reator UASB, obteve valores máximos de produção de 0,03 L.h1 -1
.L ( carga de 33,6 g DQO.L-1.d-1), conteúdo de biogás de 10,3% e rendimento de0,71
mol.mol-1 na fase com uma carga de 30g.L-1.d-1.
Assim, com os altos valores de produção volumétrica e rendimentos obtidos neste
trabalho, quando comparado com a literatura, observa-se que o meio microbiano foi se
adaptando gradativamente as novas condições. Este fato foi relatado por Chen et al. (2008)
que fazem uma comparação sobre os principais motivos de inibição em digestão anaeróbia.
Os autores sugerem que para se ter uma melhor adaptação do meio microbiano a utilização de
um substrato mais simples, para depois de seu consumo total ser adicionado um substrato
mais complexo e tóxico, aumentando a tolerância dos microorganismos ao choque de
compostos tóxicos e aumentando assim a capacidade de biodegradacão. Estes autores relatam
225

que os efluentes de indústrias de laticínios podem se beneficiar com a digestão anaeróbia, mas
esta técnica pode gerar a presença de inibidores para a produção de hidrogênio.
Além disso, ainda pode ser demonstrado que a lactose seja um substrato preferencial
quando comparado com a glicose, como relata Davila- Vasquez et al. (2008). Estes autores
relatam uma comparação de glicose e lactose, individualmente, em testes em bateladas, sendo
que a lactose alcançou maiores rendimentos, de 3,1 mol H2.mol-1lactose, quando comparada
com a glicose que obteve rendimentos de 1,46 molH2. mol-1 glicose.
Metabólitos solúveis
Os metabólitos solúveis encontrados nos reatores foram metanol, etanol em todas as
etapas, como mostram as Figura 1 e Figura 2 para os reatores R1 e R2, respectivamente. Nas
fases 1,2 e 3 houve também uma quantidade significativa de ácido acético. Já na fase 4, para o
reator R1, seguidos de metanol e etanol obteve-se o ácido butírico.

Ácidos R1

100%

Ac. Butírico

% molar

80%

Ac. Isobutírico
Ac. Propiônico

60%

Ac. Acético
40%

Metanol
Etanol

20%
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0%
1

2
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4
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Figura 1- Produção de metabolitos solúveis em casa fase para o reator R1.
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Figura 2- Produção de metabolitos solúveis em casa fase para o reator R2.
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A produção de ácido acético e butírico representam bons resultados para a produção de
hidrogênio, já que na geração destes produtos favorece a produção de hidrogênio. A rota
aceto- alcoólica, também é uma rota favorável na produção de hidrogênio a partir de etanol,
como mostra a equação 1.
C6H12O6 + H2O  C2H5OH + CH3COOH + 2H2 + 2CO2 (Rota aceto-alcóolica) Eq. 1
Em todas as fases a média de concentração de etanol encontrada foi de 310 e 386
mg.L para o reator R1 e R2, respectivamente. Embora com concentrações inferiores a
encontrada neste estudo, Xia et al. (2012) obtiveram como segundo maior metabólito o etanol,
com concentração de 63,4 mg.L-1 na utilização de celulose e glicose como co-substrato,
alcançando produção de hidrogênio 109 mL.L-1. Já Ren et al. (2008) tiveram rendimentos
maiores, de 1540 ml.L-1, com elevadas concentrações de etanol de 1020 mg.L-1, quando
utilizaram a mistura a mesma mistura de substrato para a produção de hidrogênio.
Em condições diferenciadas, a temperaturas termofílicas e utilizando apenas o soro de
queijo como substrato, Azbar et al. ( 2009) obtiveram uma quantidade significativa de etanol,
quando analisaram o efeito do TDH e carga orgânica, tendo variação de etanol de 106 a 1100
mg.L-1.
As altas porcentagens de metanol obtidas tanto no R1, de 50%, quanto no R2, de 48%,
demonstram a relevância de análises de biologia molecular que possam elucidar as possíveis
diversidades de rotas metabólicas associadas ao tipo de inóculo. Os resultados sugerem que a
produção de hidrogênio é dependente do tipo de microorganismo utilizado e da proporção de
glicose e soro de queijo também. A avaliação posterior dos produtos metabólitos usando
glicose e soro de queijo como fonte de carbono poderá sugerir vias alternativas de
degradação.
-1

Conclusão
Baseado nos resultados obtidos neste trabalho, o uso do soro de queijo como cosubstrato se mostrou bastante eficaz, sendo boa opção de resíduo para a produção de
hidrogênio em reatores anaeróbios de leito fluidificado. Os dois lodos utilizados se mostraram
eficientes, sendo possível obter bons valores de produção volumétrica e rendimento de
hidrogênio. A produção de hidrogênio se mostrou dependente tanto em relação ao tipo de
inóculo, quanto à proporção de substrato utilizado. A utilização de um co-substrato aumentou
o rendimento de hidrogênio, quando comparado com apenas com a glicose, alcançado um
máximo de 3,2 mol/mol glicose na proporção de glicose e soro de 2:1 para o reator inoculado
com lodo de suínos, e 3 mol/mol glicose na proporção de glicose e soro de 1:2 no reator
inoculado com lodo de aves. Observou-se um favorecimento do crescimento microbiano,
melhorando a adesão dos microorganismos, mesmo com a adição de um co-substrato. A
máxima produção volumétrica foi de 0,49L.h-1.L-1 (fase 3) e conteúdo de biogás de 26%
(fase 1), ambos obtidos no reator R2. Metanol e etanol predominaram em todas as fases para
os dois reatores.
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Resumo. Este trabalho relata o efeito da adição da água de processamento de mandioca
(manipueira) como co-substrato, na produção de hidrogênio com reator anaeróbio de leito
fluidificado, com diferentes inóculos. A princípio, foi utilizada apenas glicose como fonte de
carbono (Fase 1 ), e após a estabilização da produção de hidrogênio, deu-se inicio a Fase 2,
e foi adicionada a água do processamento da mandioca com proporção de 1/2 de DQO de
glicose e 1/2 de DQO de manipueira. Dois reatores foram operados com concentração de 5 g
DQO.L-1 , com tempo de detenção hidráulica de 8 horas e controle de temperatura de 30 °C.
Foram utilizados diferentes lodos, pré- tratados termicamente, na inoculação dos reatores,
sendo que o reator R1 foi inoculado com lodo do abatedouro de suínos, enquanto o reator R2
foi inoculado com lodo do abatedouro de aves. Após a adição da manipueira, foi constatada
um rendimento de 1,89 e 2,68 mol H2.mol-1 glicose para o reator inoculado com lodo do
abatedouro de suínos e aves, respectivamente. Metano não foi detectado no biogás durante o
tempo de operação. O conteúdo do biogás foi de 21% para os dois reatores. Metanol e etanol
foram os principais metabólitos solúveis.
Introdução
A variedade da produção de resíduos agrícolas no Brasil é devido à grande diversidade
encontrada no seu território. Na maioria das vezes, estes resíduos não têm lugar apropriado
para seu descarte. Além disso, eles são ricos em carboidratos e são de baixo custo, podendo
ser usados como substrato para a produção de energia renovável (Capelletti et al. 2011).
O gás hidrogênio é visto como uma solução de fonte de energia sustentável, pois
possui uma elevada eficiência de conversão, é reciclável e não poluente. Além disso, é uma
fonte inesgotável de energia, sendo hoje um dos maiores problemas das fontes de energia
geradas por combustíveis fósseis (Mohan et al., 2008b). Segundo estatística do Ministério das
Minas e Energia, apenas 13% da energia mundial vem de fontes renováveis. Dentre os
métodos de produção de hidrogênio, a produção biologia a partir de resíduos orgânicos se
destaca por poder ser ambientalmente correta, produzindo hidrogênio a partir de fontes
renováveis.
O Brasil destaca-se como o segundo maior produtor mundial de mandioca, com uma
produção nacional para 2011 estimada em 27,1 milhões de toneladas (IBGE 2011). A
manipueira, a água da prensagem da mandioca, contém todos os constituintes líquidos
solúveis da raiz, além de 20 a 40 g.L-1 de carboidratos. Além disso, ela é facilmente
biodegradável, abundante e de baixo custo se tornando um grande potencial para a produção
de energia além de favorecer o ambiente (Wosiacki e Cereda, 2002)
Alguns reatores anaeróbios foram testados com sucesso para a produção de
hidrogênio: reator anaeróbio de leito fixo, reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) e reator
anaeróbio de leito fluidificado (RALF). Este ultimo grupo de reatores, constituem-se uma
interessante alternativa devido, principalmente, às elevadas eficiências de remoção da matéria
orgânica alcançadas com TDH relativamente baixos (Shida, 2008).
Um dos fatores que melhora o desempenho nos reatores para se produzir hidrogênio,
seria a aclimatação dos microorganismos aos compostos utilizados como fonte de carbono.
Segundo Chen et al. (2008) sugerem a adaptação do meio microbiano com substrato mais
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simples, como a glicose, pode aumentar tanto a tolerância aos compostos tóxicos presentes
como também pode aumentar a biodegradabilidade desses compostos, propondo uma
saturação com substratos preferências antes da mudança a um substrato mais tóxico.
Alguns trabalhos na literatura utilizam fontes ricas em amido como substrato, mas a
maioria em testes em bateladas (Cappelletti et al. 2011; Akutsu et al. 2009c; Shamna e Li
2009). Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de da adição da
manipueira como co-substrato, no desempenho do reator anaeróbio de leito fluidificado, na
produção de hidrogênio, tendo a princípio glicose como fonte de carbono, inoculados com
lodo proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), que tratava água residuárias
do abatedouro de suínos e do abatedouro de aves.
Materiais e Métodos
Reatores anaeróbios de leito fluidificado
Neste estudo foram utilizados dois reatores semelhantes, construídos com acrílico
transparente de 5 mm de espessura que apresenta as seguintes dimensões: altura de 80 cm e
diâmetro interno de 3,5 cm, com volume total de 770 cm3, conforme mostra a Figura 1.
Meio fermentativo
Os reatores foram alimentados a princípio, com uma água residuária sintética
composta por apenas de glicose como principal fonte de carbono e preparada de acordo com
Amorin et al (2009). Após a produção de hidrogênio se manter estável, a manipueira foi
adicionada ao meio de alimentação. A manipueira utilizada como substrato foi obtida na
Plaza- Indústria e Comercio LTDA, fábrica de farinha de mandioca em Santa Maria da SerraSP e era armazenada a 4 C. A faixa de DQO aplicada foi de 5 g DQO.L-1 para ambos os
reatores , e o pH era controlado com adição de NaHCO3 , controlado na faixa de 4,0 a 5,0.
Inóculos e material suporte
O reator anaeróbio R1, foi inoculado com lodo proveniente de um reator UASB
utilizado no tratamento de águas residuárias de suinocultura, fornecido pela UNESP –
Campus Jaboticabal. Já o reator R2 foi inoculado com lodo proveniente de um reator UASB
do abatedouro de aves fornecido pela empresa Dacar- Tiete. Ambos os lodos foram
submetidos a um pré-tratamento térmico, conforme a metodologia adaptada proposta por Kim
et al. (2006), para a eliminação das arqueias metanogênicas e acidogênicas não formadoras de
endósporos.
Foram utilizados como suportes de imobilização da biomassa partículas de
poliestireno, com diâmetro da partícula de 2,2 mm e densidade de 1,05 g.cm-3. Antes de serem
adicionados ao reator as partículas de poliestireno foram mergulhadas em solução de
sulfocrômica por 40 minutos, em seguida lavadas com água, secas e mergulhadas em ácido
nítrico concentrado por 50 minutos. Posteriormente, foram lavadas novamente e secas em
estufa a 40ºC, aumentando assim a rugosidade das partículas.
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Figura 1 – Esquema do reator anaeróbio de leito fluidificado.
Operação dos reatores
Os reatores foram operados por 51 dias de modo continuo, concentração de 5
gDQO.L-1 e a temperatura do sistema foi mantida em 30°C. Após um período de 48 horas em
recirculação para a adaptação da biomassa, o sistema foi aberto com um tempo de detenção
hidráulica (TDH) de 8 horas e uma vazão de 96 mL/h com uma tolerância de 10%.
A princípio, o reator foi alimentado com apenas glicose (5000 mg.L-1) como fonte de
carbono (Fase 1) durante 24 dias. .Na fase 2, do dia 25 ao 51, a água residuária foi preparada
na proporção de 1/2 de DQO de manipueira e 1/2 de DQO de glicose. Em todas as etapas o
TDH foi de 8 horas e a concentração de 5 g.L-1.A concentração dos gases, e metabólitos
solúveis produzidos, foram monitorados em função do tempo.
Métodos analíticos
As análises de pH, DQO, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos
suspensos voláteis (SSV) serão feitas de acordo com o APHA: Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (1998). A glicose foi determinada pelo método
calorimétrico (Dubois et al. 1956). O gás hidrogênio foi determinado por cromatografia
gasosa (Shimadzu GC-2010). A coluna utilizada foi a Supelco Carboxen 1010 Plot (30 m de
comprimento e diâmetro interno de 0,53 mm) e detector de condutividade térmica, e o gás de
arraste foi o argônio. A produção volumétrica de hidrogênio será medida por meio do
MilliGas-counter Ritter (Tipo: MGC-1). As determinações dos ácidos orgânicos
individualizados foram feitas por cromatografia gasosa (Shimadzu GC-17A) com detector de
ionização de chama e coluna NUKOL (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm de espessura de filme).
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Resultados e discussões
Produção de hidrogênio e composição do biogás
Os reatores foram operados por 51 dias, em duas fases, com concentrações de 5 g
DQO.L-1. Durante a operação dos reatores foi avaliado o efeito da adição da manipueira no
meio de alimentação, sobre a produção de hidrogênio e metabolito solúveis. A Tabela 1 e
Tabela 2 apresentam os valores da produção volumétrica, rendimento de hidrogênio, conteúdo
de biogás e conversão da glicose para os reatores R1 e R2, respectivamente. Metano não foi
detectado em nenhum dos reatores.
Tabela 1 – Produção volumétrica de H2, rendimento, conteúdo do biogás produzido e
conversão da glicose pelo reator R1.
Produção
Rendimento
Conversão da
H2
Fases
volumétrica de H2
(mol H2/mol
glicose
(%)
-1 -1
(L.h .L )
glicose)
(%)
1
24
0,5
2,93
90,86
2
21
0,22
1,89
91,53
Tabela 2 – Produção volumétrica de H2, rendimento, conteúdo do biogás produzido e
conversão da glicose pelo reator R2.
Produção
Rendimento
Conversão da
H2
Fases
volumétrica de H2
(mol H2/mol
glicose
(%)
-1 -1
(L.h .L )
glicose)
(%)
1
39
0,43
3,57
88,26
2
22
0,26
2,68
89,38
Observou-se que o reator R1, inoculado com lodo de suínos, teve a maior produção
volumétrica (0,5 L.h-1.L-1). No entanto o reator R2 obteve o maior rendimento de hidrogênio
(3,57 mol H2. mol-1 glicose) e conteúdo de biogás (39%). Mesmo com a mudança de
substrato, ocorreu estabilidade nas conversões de glicose. Após a introdução da manipueira,
houve uma queda de produção e rendimento de hidrogênio em ambos os reatores, e o reator
R2 passa a ter a maior produção volumétrica (0,26 L.h-1.L-1), rendimento de hidrogênio (2,68
mol H2.mol-1 glicose) e conteúdo de biogás (22%).
Vários podem ser os motivos encontrados para a queda da produção de hidrogênio.
Um dos motivos seria a dificuldade da hidrólise do amido em carboidratos menores. Alguns
trabalhos na literatura utilizam diferentes técnicas para ser realizada a hidrólise. Ozmihci et al.
(2011); Argun et al. (2010) e Ozmihci et. (2010) acidificam e aquecem o amido por 1,5 horas
para se ter uma hidrólise parcial. Outros trabalhos realizam a hidrólise do amido com enzimas
(Su et al. 2009; Chen et al. 2008).
Su et al (2009) realizaram testes em bateladas com amido de mandioca e alcançaram
rendimentos de 1,74 mol/mol glicose e produção volumétrica de 84 mlH2/L/h. Ao aqueceram
o amido a 112 °C por 15 minutos, obtiveram aumento no rendimento e na produção, de 1,87
mol/mol glicose e de 172 mlH2.L.h-1, respectivamente. Os autores alcançaram o maior
rendimento de 2 mol.mol-1 glicose e produção volumétrica de 262 mlH2.L-1.h-1 por meio da
utilização de enzimas para a hidrólise. A quebra parcial do amido demonstra ser uma prática
eficiente para a maior produção de hidrogênio. De certa forma, temperaturas elevadas
poderiam auxiliar na redução dos carboidratos à açúcares. Neste contexto, Akutsu et al
(2009c) avaliaram o efeito de diferentes temperaturas e concentrações de substrato e afirmam
que a produção de hidrogênio com fontes ricas com amido são mais eficientes e estáveis sob
temperaturas termófilas.
Outro possível motivo seria que a proporção de substrato utilizada entre a glicose e
manipueira não seria a mais adequada para a produção de hidrogênio. Prakasham et al. (2009)
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afirmam que a produção de hidrogênio é dependente da proporção utilizada entre os resíduos.
Os autores utilizaram glicose e xilose na fermentação de hidrogênio em diferentes proporções
(10:0; 8:2; 6:4; 4:6; 2:8; 0:10) e observaram uma diferença na produção de hidrogênio, com
diferentes proporções, alcançando rendimentos máximos na proporção de 2:3.
Em outros trabalhos com co-susbtratos, Ren et al. (2008) também avaliaram diferentes
proporções entre glicose e xilose com concentrações de substrato10g.L-1. A medida que os
autores foram aumentando a quantidade de xilose na proporção de substratos, foi havendo
uma queda no rendimento de hidrogênio. O rendimento máximo foi de 2,42 mol.mol-1 glicose,
com apenas glicose. Na proporção de 50% entre os substratos, a mesma utilizada neste
trabalho, o rendimento foi de 2,32 mol.mol-1 glicose.
Em estudos recentes, foram obtidos bons resultados de produção de hidrogênio com
glicose em reatores anaeróbios de leito fluidificado (Barros e Silva 2012; Reis e Silva 2011;
Amorin et al. 2009; Shida et al. 2008). A glicose é um substrato mais simples de degradação,
quando comparado com o amido, justificando assim partida dos reatores deste trabalho com
apenas glicose. Chen et al. (2008) relataram uma comparação sobre os principais motivos de
inibição em digestão anaeróbia, propondo que para ocorrer uma melhor adaptação do meio
microbiano antes de ser usado um substrato mais complexo seja colocado uma fonte de
carbono mais simples até seu consumo total, aumentando a tolerância dos microrganismos ao
choque de compostos tóxicos e aumentando assim a capacidade de biodegradacão.
Assim como este trabalho, Buitrón e Carvajal (2010) também observaram um declínio
na produção de hidrogênio quando substituíram o substrato, glicose por vinhaça de tequila,
em reatores seqüenciais bateladas na produção de hidrogênio. Os autores iniciaram a operação
dos reatores com apenas glicose (2g.L-1), até a estabilização da produção de hidrogênio, e
alcançaram uma produção volumétrica máxima de 50,5 mL H2.L-1.h-1 com um TDH de 12
horas e uma concentração de 3g.L-1. Segundo os autores, a provável causa da inibição de
hidrogênio seria a presença de compostos tóxicos presentes na vinhaça.
O rendimento e produção volumétrica deste trabalho tiveram uma queda com a
introdução da manipueira, porém ainda são satisfatórios quando comparados com a literatura.
Akutsu et al. (2009a) avaliaram o efeito do TDH, pH e concentração de substrato sobre a
produção de hidrogênio em condições termófilas, em um reator UASB, utilizando o amido
como substrato. Os autores alcançaram resultados inferiores ao deste trabalho, com
rendimento máximo de 1,7 mol.mol-1 de glicose com um TDH de 48 horas, e por meio do
monitoramento do pH (de 5,1), obtiveram produção de hidrogênio de 0,075 L.L-1.h-1.
Resultados similares foram obtidos por Cappelletti et al. (2011) que alcançaram um
rendimento máximo de 2,41 mol H2/mol glicose com a menor concentração de 5gDQO.L-1.
Os autores verificaram uma correlação inversa entre a concentração de substrato e o
rendimento de hidrogênio para a manipueira. Quando passou a carga orgânica para 10
gDQO.L-1, houve uma queda de rendimento, tendo valores de 1,34 mol H2.mol-1 glicose,
similar ao reator R1 deste trabalho. Akutsu et al. (2009c) avaliaram o efeito da temperatura e
concentração de amido como substrato, alcançando rendimentos de 2,8 mol H2.mol-1 com
uma concentração de amido de 20 g.L-1. Com o aumento da concentração de substrato para 70
g.L-1, houve uma queda no rendimento de hidrogênio (1,84 mol H2.mol-1), resultados
semelhantes a este trabalho.
Metabólitos solúveis
Os principais metabólitos solúveis encontrados nos reatores foram metanol, etanol e
ácido láctico, como mostram as Figura 1 e Figura 2. Para o reator R1, na fase 1, os principais
metabólitos foram: etanol (46%), metanol (30%), ácido acético e láctico (14%). Já na fase 2,
houve o predomínio de etanol, ácido láctico e metanol (todos com 18%), e ácido acético
(13%).
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Figura 1- Produção de metabolitos solúveis em casa fase para o reator R1.
Para o reator R2 na fase 1 houve o predomínio de ácido butírico (36%), etanol (27%),
metanol (15%) e ácido acético (11%). Na fase 2 houve um predomínio de ácido láctico (37%),
etanol (29%), metanol (11%), ácido acético e butírico (8%).
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Figura 2- Produção de metabolitos solúveis em casa fase para o reator R2.
Na fase 1 tendo como metabólitos solúveis predominantes etanol e ácido acético,
Hwang et al. (2004) propõem uma rota alternativa para a produção de etanol e ácido acético,
conforme a Equação 1, sendo uma possibilidade de rota para esta fase.
C6H12O6 + H2O → C2H5OH + CH3COOH+ 2H2O+ 2 CO2 Eq. (1)
Na fase 2 com a introdução da manipueira, não só a produção de hidrogênio foi
afetada, mas possivelmente também houve uma mudança na rota metabólica para a
solvetogênese, ou seja, o acumulo de lactato, etanol, metanol (Guo et al. 2010). Segundo
Valdez- Vasquez et al. (2006) o inicio da solvetogênese está relacionado com a alta pressão
parcial de hidrogênio, alta concentração de ácidos orgânicos e ou baixos pHs.
Outro fator relevante no desempenho dos reatores para a produção de hidrogênio é
homoacetogênese, expressa pela equação 2.
CO2+ 4H2 → CH3COOH+ 2 H2O

Eq. (2)
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A homoacetogênese reduz o desempenho dos reatores através do acúmulo de acetato
no meio afetando a produção de hidrogênio e as mudanças na rotas metabólicas. Assim, a
produção de hidrogênio medido é menor do que o esperado.
Neste trabalho, embora sem acúmulo na concentração de acetato, houve uma queda na
produção de hidrogênio com a introdução da manipueira. Possivelmente os produtos
intermediários foram rapidamente consumidos por outros microrganismos, principalmente por
meio da homoacetogenese, justificando assim as baixas concentrações de ácido acético
mesmo com a possibilidade de homoacetogênese.
Diversos trabalhos com fontes ricas em amido relatam a inibição de hidrogênio por
homoacetogênese. Luo et al. (2011) afirmam que a inibição da homoacetogênese depende das
condições de fermentação e não dos tratamentos do inóculo. Além disso, relatam que a
inibição da atividade homoacetogênica só pode ser feita sob temperaturas termófilas e pH
com valores inferiores a 5,5. Arroj et al. (2008 a) observaram que com a diminuição do TDH,
a homoacetogênese se tornou mais intensa. Quantificando o consumo de hidrogênio por
produção de acetato, observaram que 57% do acetato total foi produzido via homoacetogênese
em seus menores TDH (6 horas).
Akutsu et al (2009 c) relatam que a homoacetogenese é mais ativa sob temperaturas
mesófilas quando comparadas com temperaturas termofilas. Os autores ainda afirmam que
não é possível se ter uma produção estável de hidrogênio, utilizando amido como substrato,
sob temperaturas mesófilas. Ao avaliarem a influência da concentração de substrato na
produção de hidrogênio, obtiveram com aplicação de 50g.L-1, etanol e o ácido láctico como
principais metabólitos. Segundo os autores, a provável causa das altas concentrações de etanol
foi o acumulo de ácidos não dissociados.
As altas concentrações de ácido láctico também podem representar uma rota
alternativa para a produção de hidrogênio. Baghchehsaraee et al. (2009) demonstram que por
meio da mistura de substrato de amido e ácido láctico houve um aumento na produção de
hidrogênio. Ao utilizarem o ácido láctico como co-substrato, com concentrações de 4 e 8 g.L1
, Kim et al. (2012) obtiveram concentrações de ácido láctico final menores do que as inicial,
alcançando rendimento máximo de 1,72 mol.mol-1 glicose na concentração de 8g.L-1. Assim
como neste trabalho, que obteve como metabólito secundário o ácido láctico, é possível
observar que uma rota alternativa por meio desta fonte possa favorecer a produção de
hidrogênio.
Conclusão
Baseado nos resultados obtidos neste trabalho, a manipueira se mostrou uma boa
opção de resíduo para ser usada na produção de hidrogênio como co-substrato, em reatores
anaeróbios de leito fluidificado.
O reator R1, inoculado com lodo de suínos, teve a maior produção volumétrica (0,5
L.h-1.L-1), e o reator R2, inoculado com lodo de aves obteve o maior rendimento de
hidrogênio (3,57 mol H2.mol-1 glicose) e conteúdo de biogás (39%). Após a introdução da
manipueira, o reator R2 passa a ter a maior produção volumétrica (0,26 L.h-1.L-1), rendimento
de hidrogênio (2,68 mol H2.mol-1 glicose) e conteúdo de biogás (22%).
A dificuldade de hidrólise do amido e a proporção utilizada entre os substratos, glicose
e manipueira, são os possíveis motivos que explicam a queda na produção de hidrogênio com
a adição da manipueira como co-substrato, embora com bons resultados quando comparados a
estudos recentes na produção biológica de hidrogênio utilizando como fonte de carbono
substratos ricos em amido. As duas fontes de inóculo utilizadas se mostraram eficientes,
sendo possível obter bons valores de produção volumétrica e rendimento de hidrogênio. Com
a adição da manipueira, a distribuição dos metabólitos solúveis obtidos sugere uma mudança
de rota metabólica para a solvetogênese. Além disso, mesmo com as baixas concentrações de
ácido acético, há uma possibilidade de que a homoacetogênese teria contribuído para a queda
de rendimento.
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Resumo. O presente projeto tem como objetivo analisar a influência da concentração
do substrato na produção de produtos de valor agregado como o hidrogênio e os ácidos
orgânicos voláteis, respectivamente como fonte energética e subprodutos recuperáveis. Os
ensaios serão realizados em 3 fases distintas, através do uso de reatores anaeróbios em
batelada. A primeira fase utilizará a xilose, o principal componente do hidrolisado do bagaço
de cana, como fonte de carbono, para 1.000, 5.000, 10.000 e 20.000 mg.L-1 de DQO
primeiramente à 30 oC e depois à 55 oC. A segunda fase será realizada através do uso do
próprio hidrolisado do bagaço de cana, com as mesmas concentrações e temperaturas
realizadas para a xilose. Após identificar a concentração ótima através do resultado das
fases anteriores, será analisada a influencia da relação de 10, 50, 100 e 200 de C/N,
suplementados com uréia, como fonte de nitrogênio, para a xilose e o hidrolisado em cada
uma das temperaturas estudadas. Para acompanhamento do processo serão feitas análise
contínuas de DQO, xilose, pH, ácidos voláteis, produção e composição do biogás e
microbiológicas.
Introdução
A produção de hidrogênio é considerada uma alternativa energética ao combustível
fóssil, sendo amplamente estudada atualmente. Entre as diversas tecnologias que possibilitam
a produção deste carreador de energia, a fermentação anaeróbia de subprodutos oriundos do
processamento de biomassa liginocelulósica, com ênfase nos processos acidogênicos, é
interessante, pois utiliza resíduo como matéria prima. Além da produção de hidrogênio, a
fermentação anaeróbia é diferenciada devido ao potencial de geração de ácidos orgânicos
voláteis como subprodutos de valor agregado recuperáveis do processo.
A sacarificação de materiais lignocelulósicos, a exemplo do bagaço da cana-de-açúcar,
produz como polissacarídeos a celulose e a hemicelulose, os quais quando hidrolisados geram
respectivamente concentrações aproximadas de 55 a 65% de glicose e 35 a 45% de xilose
(LIN & CHENG, 2006). Ambos os carboidratos podem ser utilizados como fonte de carbono
na produção de hidrogênio. Vale ressaltar que os trabalhos relatando a acidogenese, por meio
de culturas anaeróbias mistas, a partir da xilose como fonte de carbono são muito mais
escassos do que estes mesmos trabalhos considerando o metabolismo da glicose. A
hemicelulose do bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo que pode ser usado como meio de
fermentação para produção de hidrogênio, de forma que o bagaço não seja mais queimado
para gerar energia nas usinas e passe a ter uma utilidade favorável ao meio ambiente. O
bagaço de cana-de-açúcar consiste principalmente em: celulose, hemicelulose (de 30 a 35%) e
lignina. Com um tratamento ácido na hemicelulose, a solução resultará essencialmente de
glicose e xilose, com uma pequena parcela de arabinose.
A influência da relação substrato e biomassa é um fator importante, o qual foi um dos
estudos realizados por Maintinguer (2009). O experimento utilizou reatores aneróbios em
batelada a 37 oC com sacarose e xilose em quatro concentrações distintas como fonte de
carbono e como inoculo o lodo granulado de reator UASB pré-tratado por aquecimento e pH
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5,5 inicial para obter consórcio de bactérias anaeróbias produtoras de gás hidrogênio. Como
resultado obteve um eficiente processo de pré-tratamento do inoculo em todas as condições,
de forma a produzir hidrogênio em todas. Observou em relação a sacarose que para as
concentrações de 630 e 1184 mg.L-1 esta quantia de substarto não foi inibitória, já para as
concentrações de 1816 e 4128 mg.L-1 foi preciso a adaptação do consórcio microbiano para
que pudesse consumir o substrato, sendo na última maior lentidão na produção do gás devido
ao comportamento tóxico causado pela alta concentração do substrato. Já ao utilizar a xilose
observou que concentrações elevadas de substrato não foram inibitórias e não tóxicas para a
biomassa. O melhor rendimento específica em termos de produção de hidrogênio foi em
concentração 1184 mg-sacarose.L-1 com rendimento de 20% (1,6 mol-H2.mol-sacarose-1) e
3588 mg- xilose.L-1 (condição de maior concentração de substrato) com rendimento de 14%
(0,8 mol-H2.mol-xilose-1). Portanto para diferentes substratos em distintas concentrações
observa reações inibitórias ou não à biomassa.
Lin & Cheng (2006) avaliaram a influência do pH e da concentração de xilose na
eficiência da produção de hidrogênio a partir do lodo de tratamento de esgoto em condições
mesofílicas (37oC). Para tanto utilizaram um meio contendo xilose como fonte de carbono. Na
primeira etapa do estudo, com concentração fixa de 20g-xilose∙ L-1 e valores de pH variando
entre 5,0 e 9,0, obtiveram melhores valores de hidrogênio nos valores de pH 6,0 e 7,0
(respectivamente, 1,92 e 2,25 mol-H2∙mol-xilose-1). Na segunda fase do experimento, com
valor fixo de pH 6,5 e concentração de xilose variando entre 10 a 100 g∙L-1, os autores
observaram que em concentrações superiores a 60 g-xilose∙L-1 havia redução da produção de
hidrogênio.
A produtividade de hidrogênio é também influenciada pelo tipo de lodo utilizado,
conforme Baghchehsaraee et al. (2010) verificaram com lodo ativado e lodo digerido
anaerobiamente para o experimento em batelada em condições mesofílicas (37oC) e
termofílicas (55oC). Ambos os lodos foram feitos em duplicada adaptados em um meio
contendo glicose como substrato a uma concentração de 10g∙L-1 objetivando o crescimento
das comunidades microbianas. Utilizando lodo ativado durante a condição à 55oC e pH 4, foi
obtida a maior produtividade na conversão de hidrogênio (1,32 mol-H2∙mol-glicose-1), já à
37oC a produção de hidrogênio iniciou rapidamente, porém foi influenciada diretamente com
o decaimento do pH, apresentando uma baixa produtividade (0,56 mol-H2∙mol-glicose-1). Em
contraste, o lodo digerido anaerobiamente, não apresentou sensibilidade frente à variação do
pH e em condição mesofílica apresentou produtividade de 2,18 mol H2∙ mol-glicose-1, maior
do que em condição termofílica, na qual apresentou uma produtividade de 1,25 mol H2∙molglicose-1. Quanto aos produtos gerados, obteve no lodo ativado a 55oC e no lodo digerido
anaerobiamente a 37oC e 55oC ácido butírico e ácido acético como produtos predominantes,
enquanto no lodo anaeróbio a 37oC obteve como produto principal o lactato na solução. A
formação de etanol foi maior no lodo digerido anaerobiamente (165-326 mg∙L-1) do que no
lodo ativado (81-114 mg∙L-1). Diferentemente ao lodo ativado, o lodo digerido
anaerobiamente não apresentou diminuição no rendimento de hidrogênio e a concentração
máxima de ácido lático foi de 630 mg∙L-1. Desta forma, o lodo ativado apresenta baixo
potencial para a produção de hidrogênio, quando comparado ao lodo digerido
anaerobicamente, em ambas as condições meso e termofílicas.
Lin et al. (2008) também estudaram a influência da temperatura no processo,
utilizando lodo de tratamento de esgoto enriquecido com 20 g-xilose∙ L-1. Em diferentes
temperaturas, variando desde 30oC à 55oC, em passos de 5oC, obteve-se que entre 45oC e
55oC, a produção de biogás e de hidrogênio aumentou gradualmente e depois manteve em
valores constantes. Já entre 30oC a 40oC a produção de biogás e de hidrogênio aumentou até
atingir a temperatura máxima, logo em seguida caiu, mantendo um baixo valor constante.
Desta forma a transição da baixa degradação de xilose ocorre a 45 oC, pois a 40oC a
degradação foi de 78,4% enquanto a 45oC foi de 54,5%, diferentemente do etanol, o qual
apresentou a maior concentração (40%) a 45oC, obtendo nas outras temperaturas
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concentrações entre 18 e 35%. Portanto a produção de hidrogênio mais eficiente ocorreu em
condições termofilicas (50 a 55oC) do que mesofilicas (30 a 40oC). Devido à queda da
produção de hidrogênio após aquecer 5oC da temperatura ótima (50oC), concluíram também a
necessidade do controle da temperatura além da influencia da microflora, do substrato e do
reator na eficiência da produção.
A viabilidade da produção de hidrogênio a partir da fermentação da hemicelulose do
bagaço hidrolisado com Clostridium species quando comparado ao uso de xilose e de glicose,
como substrato depende da concentração ótima de H2SO4 no tratamento ácido, da influência
do pH inicial na produção de hidrogênio e do efeito da concentração inicial de açúcar
(PATTRA et al., 2008). As maiores concentrações de glicose (10,99 g∙L-1) e de xilose (11,29
g∙L-1) obtidas ocorreram com 0,5% de H2SO4. O aumento da concentração de ácido no
processo de hidrólise ácida pode fortalecer quanto quebrar as ligações químicas dentro das
células dos produtores de hidrogênio. O excesso do ácido sulfúrico pode converter os
açúcares em algumas substancias inibidoras, como é o caso do ácido acético (2,72 g∙L-1) e
furfural (1,3g∙L-1), respectivamente quando adicionado 6% e 7% de H2SO4 no bagaço
hidrolisado por 60 minutos. O pH inicial é um fator que altera a produção de hidrogênio,
sendo o pH ideal entre 5,5 e 6,0 através da fermentação por bactérias C.butyricum e entre 5,0
e 5,7 através da fermentação anaeróbica da glicose (CHEN et al., 2005). Junto à produção de
hidrogênio foram também produzidos ácidos voláteis como: HBu, HAc, HPr, EtOH e BuOH.
Um excesso de açúcar inibe a produtividade de hidrogênio, conforme apresenta o resultado: a
produtividade máxima ocorreu com 20 g-açúcar∙L-1 e não com 40 g-açúcar∙L-1. Portanto para
atingir produtividade de 1,73 mol H2∙mol-açúcar total-1através do hidrolisado de bagaço de
cana-de-açúcar com bactérias C.butyricum, as melhores condições são: pH 5,5, concentração
inicial de 20 g-açúcar∙L-1 e temperatura de 37oC.
A relação carbono/ nitrogênio (C/N) no estudo da produção biológica de gás
hidrogênio é fundamental, pois ela influencia na geração dos produtos da fermentação. No
estudo de Rojas (2010), em reator anaeróbio de leito fixo, fluxo ascendente, a 25oC, com
sacarose como fonte de carbono e uréia como fonte de nitrogênio, em relações C/N de 40, 90,
140 e 190, obtiveram ácido acético, ácido butírico e etanol, como produtos da fermentação. A
geração destes foi semelhante em todos embora a diferente produtividade de hidrogênio,
resultando na hipótese da energia produzida ser utilizada para a manutenção celular
impedindo a liberação de H2. Observou um maior crescimento de biomassa em casos que o
nitrogênio estava em excesso, afetando negativamente a produção de hidrogênio, já na
carência de nitrogênio ocorreu o controle da biomassa gerando maiores produtividades.
Portanto a melhor produtividade de hidrogênio ocorreu com a relação 140 de C/N (2,2 molH2∙mol-sacarose-1), enquanto para as relações 40, 90 e 190 C/N obtiveram respectivamente
0,6 mol-H2∙mol-sacarose-1, 1,3 mol-H2∙mol-sacarose-1 e 1,7 mol-H2∙mol-sacarose-1.
Considerando a produção biológica de hidrogênio e ácidos voláteis, a fermentação
anaeróbia como tratamento biológico e o reaproveitamento de resíduos, o presente projeto
propõe confrontar as diferentes respostas determinadas por substratos de fermentação
anaeróbia, xilose e hidrolisado de bagaço de cana, na produção de hidrogênio em duas
diferentes temperaturas. Posteriormente, a relação carbono/nitrogênio será verificada nas
concentrações ótimas dos substratos acima mencionados. Para tanto, usar-se-á lodo de
avicultura tratado em reator UASB.
Material e Métodos
Reator
O reator anaeróbio em batelada foi feito em frascos Duran de 2 L, sendo 1 L de
volume útil e 1L de headspace. Os reatores foram mantidos em uma câmara escura com
agitação de 100 rpm e a temperatura de 30 oC.
Foi fluxionado nitrogênio no headspace do reator e no meio líquido (10 minutos) para
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garantir a completa troca de atmosfera, eliminando o ar atmosférico e deixando o meio
anaeróbio. O pH foi determinado e, em seguida novamente foi fluxionado nitrogênio aos
frascos. Por fim os reatores foram fechados e colocados nas câmaras de agitação.
Substrato
A xilose em concentrações de 935 mg.L-1, 4.673 mg.L-1, 9.346 mg.L-1 e 18.692 mg.L-1
foram adicionadas em cada frasco de acordo com a DQO bruta do efluente para obter
respectivamente 1.000 mg.L-1, 5.000 mg.L-1, 10.000 mg.L-1 e 20.000 mg.L-1 de DQO
planejada para cada um dos reatores.
Na operação com o hidrolisado de bagaço de cana como substrato serão calculadas
concentrações de hidrolisado para que a DQO bruta do efluente obtenha as mesmas
concentrações às DQO planejadas para xilose.
O processo de obtenção do hidrolisado de bagaço de cana será realizado conforme
Betancur & Pereira (2010), no qual o bagaço seco é tratado com uma solução de H 2SO4 1%
v/v em uma relação mássica de 1:9, então autoclavado sob a pressão de 1,1 atm a 120 °C por
1 hora. Por filtração, o resíduo sólido será separado do resíduo líquido.
Em todos os sistemas será adicionada uma solução de micronutrientes, conforme
descrita por Maintinguer (2009), apresentada na Tabela1.
Tabela 1: Concentrações de micronutrientes no meio (MAINTINGUER, 2009)
Composto
Concentração (mg.L-1)
Sulfato de níquel (NiSO4. 6H2O)
0,50
Sulfato Ferroso (FeSO4.7H2O)
2,50
Cloreto Férrico (FeCl3.6H2O)
0,25
Cloreto de Cobalto (CoCl2.6.H2O)
0,04
Cloreto de cálcio (CaCl2.6H2O)
2,06
Dióxido de selênio (SeO2)
0,14
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)
5,36
Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)
1,30
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4)
2,70
Inóculo
O inóculo utilizado nos experimentos é proveniente de reator anaeróbio de manta de
lodo e escoamento ascendente (UASB), o qual trata água residuária do abatedouro de aves
Dacar Industrial S.A., sediada em Tietê, SP.
Este inóculo foi submetido a um pré-tratamento, no qual é mascerado, adicionando
uma solução de HCl até o pH 3,0 e então mantido nessas condições em temperatura ambiente
por 24 horas. Após este período, o pH é ajustado para 6,0 com uma solução de NaOH,
deixando novamente o inóculo em repouso por 2 dias em temperatura ambiente. Esta
estratégia se mostrou eficiente para inibir os microorganismos metanogênicos, que por sua
vez são consumidores de hidrogênio.
Procedimento experimental
A investigação proposta no presente projeto será realizada em duas etapas distintas.
Em ambas as etapas serão comparados em dois níveis ambos os fatores temperatura (meso e
termofílico) e fonte de carbono (xilose e hidrolisado do bagaço de cana). Os ensaios com
xilose visam prover condições controle às quais os ensaios com bagaço de cana serão
comparados.
Primeiramente será realizado o estudo da variação da concentração de substrato sem
que haja variação da concentração de biomassa. Desta forma, neste primeiro estágio
experimental será avaliada a influência da relação entre substrato e inoculo (S/M), e
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consequentemente, da carga orgânica específica aplicada, na produção de hidrogênio e de
ácidos voláteis, e cujo delineamento experimental se encontra pormenorizado na Tabela 2.
Tabela 2: Delineamento experimental da investigação da influência da variação da carga
orgânica específica aplicada na produção de hidrogênio e de ácidos voláteis.
S/M
Condições Experimentais
Matéria
(mg O2∙LMesofílico (30 ºC)
Termofílico (55 ºC)
Orgânica
1
∙mg SVT
(mg O2∙L-1)
Xilose
Hidrolisado
Xilose
Hidrolisado
1
)
1.000
2
I-a
I-b
I-c
I-d
5.000
10
II-a
II-b
II-c
II-d
10.000
20
III-a
III-b
III-c
III-d
20.000
40
IV-a
IV-b
IV-c
IV-d
Após a conclusão da primeira etapa, e definidas as relações S/M que apresentaram
melhor produtividade específica em termos de produção de hidrogênio, será avaliada a
influência da variação da relação carbono/nitrogênio (C/N), nas respectivas relações S/M
definidas na etapa anterior, para os ensaios com o hidrolisado do bagaço de cana. Esta
estratégia visa manter os ensaios com xilose como controle dos ensaios do hidrolisado do
bagaço de cana na segunda etapa, mesmo se na primeira etapa as relações S/M ótima dos
ensaios com a xilose e o hidrolisado, em uma mesma condição de temperatura, divergirem.
Desta maneira, propõe se um novo delineamento experimental, descrito pela Tabela 3.
Tabela 3: Delineamento experimental da investigação da influência da variação da relação
C/N na produção de hidrogênio e de ácidos voláteis.
Condições Experimentais
C/N
Mesofílico (30 ºC)
Termofílico (55 ºC)
(mgC∙mg N)
Xilose
Hidrolisado
Xilose
Hidrolisado
10
I-e
I-f
I-g
I-h
50
II-e
II-f
II-g
II-h
100
III-e
III-f
III-g
III-h
200
IV-e
IV-f
IV-g
IV-h
Em ambas as etapas, os frascos contendo o meio nutriente serão esterilizados por
autoclavagem. Após a esterilização, o inoculo pré-tratado será adicionado em cada frasco, tal
que a concentração de biomassa seja sempre 500 mg SVT∙L-1. Após a inoculação dos frascos
o ciclo será iniciado e o término do ensaio será definido após a observação do início de uma
fase de estabilização na produção de biogás (após a fase de crescimento exponencial).
Parâmetro Cinético
Em concentrações baixas de substrato será utilizado como parâmetro cinético o
modelo simplificado, de primeira ordem residual, de cinética microbiana de Monod. Este
modelo segue a Equação 1.
Equação 1

Onde C(t) é a concentração de xilose (mg∙L-1); CR é concentração residual de xilose
(mg.L ); CI.é a concentração inicial de xilose (mg.L-1); t é o tempo percorrido do experimento
(horas) e k1app é a constante cinética aparente (horas-1).
Como ferramenta de ajuste será utilizada o software Microcal Origin® v 8.1, pelo
algoritmo de interações de Levenberg-Marquadt.
Análises Cromatográficas
-1
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A determinação e quantificação de N2, CO2 e H2 em fase gasosa das amostras retiradas
dos reatores diariamente serão realizadas utilizando como gás de arraste o argônio em um
cromatógrafo gasoso Shimadzu® modelo CG-2010, com um detector de condutividade
térmica (TCD) e um injetor operando em splitless a respectivamente 230 °C e 220 °C.
A composição da fase líquida será determinada por um cromatógrafo líquido (HPLC)
modelo Shimadzu® modular, utilizando um sistema de bombas LC-10AD, um forno para
coluna CTO-20A, um controlador SCL-10A, um detector de matriz luminosa (PDA – Photo
Diode Array) ajustado para varredura compreendendo uma faixa de comprimentos de onda de
190 a 370 nm (região UV), com passo de 1 nm, sendo realizada a leitura do cromatograma em
210 nm e um detector de refratometria RID-10A com temperatura de célula de 35 °C. A fase
fixa compreenderá uma coluna BIO-RAD Aminex® HPX-87H 3000 x 7,8 mm, com précoluna de mesmo tipo, operando a temperatura constante de 43 ºC. O efluente utilizado será
uma solução de H2SO4 de 0,005 mol·L-1, na vazão de 0,5 ml·min-1 sendo o volume injetado
de 100 L. A integração e identificação dos picos será realizada utilizando do software
Shimadzu Class-VP® versão 5.032.
Análises Microbiológicas
Por meio de microscopia óptica comum utilizando um microscópio Olympus BX-60,
acoplado a câmera para captura de imagens (Evolution QE, Media Cybernetics Inc., USA)
será examinado diversidade morfológica presente nas amostras. As imagens serão processadas
utilizando o software Image Pro-Plus 4.
As populações bacterianas presentes nos frascos de cultivo serão caracterizadas
qualitativamente por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR - Polymerase
Chain Reaction, Saiki et al., 1986) seguida de eletroforese em gel de gradiente desnaturante
(DGGE – Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), à conclusão dos períodos para cada
condição em estudo.
O DNA genômico total das amostras será extraído por método direto utilizando
pérolas de vidro e fenol: clorofórmio: tampão PBS 1X (1:1:1 v/v), de acordo com protocolo
descrito por Griffiths et al. (2000). As amostras serão inicialmente lavadas em Tampão PBS
1X (SAMBROOK et al., 1989) e centrifugadas a 6000 rpm, a 4 °C, durante 10 minutos.
Os fragmentos do gene RNAr 16S das amostras serão amplificados utilizando primers
específicos para o Domínio Bacteria. Os primers utilizados foram 968 FGC (5’-AAC CGC
GAA GAA CCT TAC-3’) (NIELSEN et al., 1999) e 1392 R(5’-AACG GGC GGT GTG
TAC-3’) com GC clamp (5’-CGC GGC CCG GGG CGC CCG GGC GGG GCG GGG GCA
CGG GGGG-3’).
O sistema D-Code (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA) será utilizado para a
eletroforese em gel de poliacrilamida com gradiente desnaturante (DGGE). Os fragmentos
dos genes rRNA 16S, amplificados com primers para o Domínio Bacteria contendo GC
clamp, serão separados por meio desta técnica segundo o protocolo de Muyzer et al. (1993) e
De Bok et al. (2006).
O gel será corado com solução de brometo de etídeo e analisado pela leitura dos
padrões de bandas em equipamento Eagle Eye TM III (Stratagene™) sob exposição a UV
(254 nm), acoplado ao computador com o software Eagle Sight (Stratagene™). Os padrões de
bandas do DGGE serão comparados pelo coeficiente de similaridade de Gillan (GILLAN et
al., 1998).
Os fragmentos dos genes rRNA 16S eluídos e recuperados das bandas excisadas do
gel de gradiente desnaturante por precipitação em etanol serão re-amplificados utilizando o
set de primers para o Domínio Bacteria, 968 F (sem GC clamp) e 1392 R. A amplificação
será confirmada por meio de eletroforese em gel de agarose 1,4% e os produtos de PCR
purificados com o kit Illustra GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification (GE Health
Care™).

243

A reação de sequenciamento será realizada utilizando Big Dye Terminator (Applied
Biosystem®) com nucleotídeos marcados. As amostras serão submetidas ao sequenciador
automático de DNA (ABI PRISM 310, Applied Biosystems®) para a leitura das sequências de
nucleotídeos que serão analisadas por meio do software Seqman do pacote Lasergene
DNAStar (THOMPSON et al., 1994) e comparadas às sequências de rRNA 16S de
microrganismos depositadas na base de dados do GenBank – NCBI (National Center for
Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov), por meio da ferramenta para
alinhamento de sequências BLAST (Basic Local Alignment Search Tool).
Resultados e Discussão
Até o presente momento somente parte da primeira fase do projeto foi realizada. Desta
forma os resultados apresentados referem-se ao uso da xilose como substrato, a 30oC,
nomeadamente condições I-a até IV-a.
Na Figura 1 são apresentados gráficos com os resultados de concentração de xilose e
rendimento de H2 no meio para cada uma das condições realizadas.
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Figura 1: Gráficos com a relação do consumo de xilose com o rendimento da produção de
hidrogênio para as condições I-a até IV-a. (
curva ajustada)
Conforme apresentada na Figura 1, foram realizadas para as condições I-a, II-a e III-a
a curva não linear com base na equação 1, já para condição IV-a não foi possível utilizar essa
equação, pois o consumo de xilose iniciou após 360 horas de experimento, desta forma não
adaptando-se a este modelo. A Tabela 4 apresenta os valores dos parâmetros das curvas não
lineares para as três primeiras condições, tal que a concentração residual de xilose foi
considerada zero.
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Tabela 4:Valor dos parâmetros ajustados pela curva não linear para as condições I-a até III-a.
R2
0,96
0,92
0,96

Condição
I-a
II-a
III-a

Kapp (h-1)
0,02 ± 0,00
0,006 ± 0,01
0,004 ± 0,00

Ci (mg.L-1)
1.060 ± 76
4.348 ± 398
11.414 ± 615

O decaimento da xilose apresentado na Figura 1 possuiu aspecto distinto em cada uma
das condições. Na condição I-a o consumo da xilose foi muito alto nas 120 primeiras horas de
experimento, na condição II-a o consumo da xilose foi mais lento que o primeiro, ocorrendo
em 360 horas, ao passo que na condição III-a o consumo praticamente total ocorreu em 480
horas, desta forma observou quanto maior a concentração de xilose inicial, maior o tempo
necessário para o consumo total do substrato. A condição IV-a, apresentou resultado
totalmente diferente, provavelmente devido a alta concentração inicial da xilose, tornando se
uma concentração inibitória e portanto necessitando um tempo de adaptação do meio
microbiano, neste caso o consumo de xilose não ocorreu logo no inicio, mas sim após 360
horas.
A Figura 2 apresenta a variação temporal da produção de gás hidrogênio e gás
carbônico para as condições I-a até IV-a realizadas.
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Figura 2: Gráficos com resultados da produção molar acumulada de hidrogênio e dióxido de
carbono para as condições I-a até IV-a.
Como observado na Figura 2 ocorreu produção de H2 e CO2 nas quatro condições
estudas, apresentando em praticamente todo experimento semelhante crescimento. Nas
condições estudadas não houve geração de metano, devido ao pré-tratamento realizado no
inoculo, com pH 6,0. Nas duas primeiras condições ocorreu uma estabilização da produção
dos gases em torno de 490 horas, diferentemente das condições III-a e IV-a, nas quais
somente a partir de 780 horas obteve esse processo. Na condição I-a observou baixa produção
de biogás durante o experimento quando comparada as outras, desta forma mostrando ser uma
concentração não suficiente para esta finalidade.
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A análise do pH foi realizada em todo o experimento, seguindo o decaimento
apresentado na Figura 3.
7,0

7,0

I-a; II-a

III-a; IV-a
5,5

4,0

4,0

2,5

2,5
600 0

pH

5,5

0

120

240

360

480

240

480

720

960

Tempo (h)

Figura 3: Gráficos com resultados de pH para as condições I-a (◊), II-a (♦), III-a (□) e IV-a
(■).
Observou, através da Figura 3, semelhante comportamento do pH nas diferentes
condições. No início da operação, devido ao pré-tratamento realizado no lodo, o pH começou
com aproximadamente 6,0. Conforme Mockaitis et al. (2012), devido a diversidade
microbiana existente no experimento, os valores de pH acima de 5,0 estimula a produção de
ácido propiónico em vez de ácido butírico, o que talvez seja razão pelo rápido decaimento do
pH. Após 100 horas de experimento, ocorreu a estabilização do pH em 3,0, devido as
atividades das bactérias acidogênicas presentes no meio.
Conclusões parciais e inferências
Dentre os valores de DQO testado observou em todas as condições alta produtividade
na conversão de hidrogênio, comparados com a literatura (Lin & Cheng, 2006), com
respectivamente 4,08 mol-H2∙mol-xilose-1, 3,93 mol-H2∙mol-xilose-1, 2,60 mol-H2∙mol-xilose1
e 2,28 mol-H2∙mol-xilose-1 para condições I-a até IV-a. Desta forma a maior produção
alcançada foi para DQO de 1.000 mg.L-1.
Visando a produção de hidrogênio, com os experimentos até o momento realizados,
devido ao pouco tempo de operação, ainda não é possível identificar a concentração ótima
para condições mesofílicas e termofílicas.
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Resumo. O objetivo desse trabalho foi propor a investigação, em caráter fundamental, do
efeito da influência de metais em concentrações de traços ou como micronutrientes na
produção de biohidrogênio e ácidos orgânicos voláteis por meio de processos anaeróbios
acidogênicos à temperatura de 30o C e utilizando o hidrolisado do bagaço de cana-de-açúcar
como fonte de carbono. Foi realizado um experimento exploratório para analisar a influência
do sódio em concentrações de 1 e 5 mg.L-1 e do zinco em concentrações 250,750 e 1000 μg.L1
, utilizando xilose como fonte de carbono, na concentração de 5000 mg O2.L-1 em termos de
DQO. Pôde-se constatar que houve maior produção de gás hidrogênio nos gases produzidos
no reator com sódio em concentração de 1 mg.L-1, com rendimento de 4,18 mol H2.mol
Xilose-1. Entre as concentrações de zinco a que apresentou maior produção de foi a de 250
μg.L-1, atingindo rendimento de 4,24 mol H2.mol Xilose-1 .
Introdução
A crescente demanda por energia e a necessidade de redução de efluentes industriais
faz com que se torne interessante a busca de alternativas energéticas que não sejam
provenientes de combustíveis fósseis que além de esgotáveis, geram resíduos degradantes ao
meio ambiente.
Nesse cenário, o gás hidrogênio aparece como alternativa energética, devido ao
benefício econômico e ambiental, pois sua combustão gera apenas água e não há emissão de
carbono ao ser usado como combustível, além de ser 2,75 energeticamente mais eficiente do
que qualquer outro hidrocarboneto (122 kJ.g-1) e de poder ser usado como energia elétrica,
energia mecânica ou calor (Ginkel et al., 2001).
O hidrogênio pode ser produzido por processos físico-químicos e biológicos. Entre os
processos biológicos, a via fermentativa tem-se apresentado como uma opção interessante
devido à alta taxa de produção de hidrogênio e a vasta gama de resíduos que podem ser
utilizados como substratos (Das e Veziroglu 2001). Dentre os substratos que podem ser
utilizados, podem-se citar os resíduos gerados na produção de etanol a partir da cana-deaçúcar. O etanol destaca-se como o combustível não fóssil mais difundido pelo fato de sua
fácil obtenção. Porém, os resíduos do processo, como a vinhaça e o bagaço, ainda são pouco
aproveitados e constituem um problema no que concerne à sua disposição adequada. O
bagaço, mediante um processo de hidrólise, pode ser utilizado para a obtenção de
carboidratos, sendo que a celulose e a hemicelulose podem ser utilizadas como substrato em
outros processos, ou mesmo para obter etanol de segunda geração (Girio et al., 2010).
A hemicelulose é formada basicamente por pentoses, sendo a xilose o principal
monossacarídeo presente na sua composição. A hidrólise da hemicelulose é realizada frente a
um tratamento com algum ácido diluído (Betancur e Pereira 2010). A obtenção do hidrolisado
é interessante por gerar mono e oligossacarídeos que podem ser utilizados como substrato de
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processos de produção de ácidos orgânicos voláteis como subprodutos de valor agregado e
também hidrogênio molecular (H2) como fonte de bioenergia.
Porém, alguns resíduos
apresentam complexidade ao serem metabolizados devido à sua estrutura molecular que
dificulta o acoplamento dessas substâncias em sítios enzimáticos. O estudo da aplicação de
micronutrientes para possibilitar o metabolismo de substâncias dificilmente fermentescíveis é
de grande importância para a compreensão das rotas metabólicas que regem a produção de
hidrogênio e ácidos voláteis pela acidogênese.
O experimento proposto por Lin e Lay (2005), objetivou a otimização da produção de
hidrogênio e de ácidos voláteis pela variação da concentração de micronutrientes, como
magnésio, sódio, zinco, ferro, potássio, iodo, cobalto, amônio, manganês, níquel, cobre,
molibdênio e cálcio. O ensaio foi conduzido a uma temperatura de 35 oC em um tanque de
mistura completa utilizando lodo de esgoto como fonte de biomassa e sacarose como fonte de
carbono. O trabalho concluiu que magnésio, sódio, zinco e ferro afetaram mais,
respectivamente, na produção de hidrogênio. A maior eficiência na produção de hidrogênio
obtida foi de 3,52 mol H2.mol-sacarose-1.
Karadag e Puhakka (2010) analisaram a influência da variação da concentração níquel
e de ferro na produção de hidrogênio e de ácidos voláteis em um reator contínuo de mistura
completa utilizando glicose como fonte de carbono. A melhor eficiência na produção de
hidrogênio para ferro foi 50 mg Fe2+.L-1 e para o níquel foi 25 mg Ni2+.L-1, produzindo um
rendimento, respectivamente, de 0,66 e 0,82 mol H2.mol glicose-1. A interação de ambos os
metais foi investigada, sendo que esta combinação alcançou uma produção de hidrogênio
ainda maior, de 0,98 mol H2.mol glicose-1. A composição microbiológica foi analisada e
predominada por espécies do gênero Clostridium e o H2 foi produzido principalmente pelo C.
butyricum.
O trabalho realizado por Lee et al. (2001) investigou a influência do ferro na produção
de hidrogênio e ácidos voláteis a partir de um meio contendo sacarose como fonte de carbono
e biomassa oriunda do favo de soja em um reator em batelada. A concentração de FeCl2
variou de 0 a 4000 mg.L-1 e a temperatura foi mantida em 37oC. O melhor rendimento de
produção de hidrogênio ocorreu na concentração de 4000 mg.L-1 de FeCl2 atingindo
conversão de 2,03 mol H2.mol sacarose-1, cuja concentração foi de 800 mg.L-1.
Apesar de a literatura abordar amplamente o tema do papel dos micronutrientes na
digestão anaeróbia, verifica-se que poucos trabalhos os relacionam com a produção de
biohidrogênio e ácidos orgânicos voláteis, ou mesmo na degradação de carboidratos como
pentoses. Desta maneira, o presente estudo está por avaliar a influência de metais como
micronutrientes e em traços na produção de ácidos orgânicos voláteis e na produção biológica
de biohidrogênio (H2) utilizando o hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar como fonte de
carbono.
Material e Métodos
Meio Nutriente Basal
A investigação sobre a influência dos metais na obtenção do hidrogênio e dos ácidos
voláteis foi conduzido em um meio contendo xilose como fonte de carbono. A concentração
de matéria orgânica foi de 5000 mg O2 L-1 em termos de DQO e foi adicionado SeO2 (10
µg∙L-1), (NH4)H2PO4 (3,8 mg∙L-1) e (NH3)2CO (8,2 mg∙L-1) como nutrientes em todas as
condições experimentais, tal que a relação C/N/P do meio nutriente foi mantida em 1:140:980,
adaptada pelos trabalhos realizados por Del Nery (1987) e Rojas (2010), respectivamente para
culturas anaeróbias e para maximização da produção acidogênica de hidrogênio. O pH do
meio líquido foi ajustado para 6,0.
Inóculo
O inóculo utilizado é proveniente de um reator anaeróbio de manta de lodo e
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escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de abatedouro de aves (Dacar
Industrial S.A.), sediada em Tietê, SP.
Foi realizado um pré-tratamento do inóculo com o intuito de selecionar as bactérias
acidogênicas, responsáveis pela produção de hidrogênio e inibir as arqueias metanogênicas.
Esse pré-tratamento consistiu em ajustar o pH do lodo para 3,0 com ácido clorídrico (HCl) e
após 24 horas ajustá-lo para 6,0 com hidróxido de sódio (NaOH). O inoculo pré-tratado ficou
mantido durante 3 dias em temperatura ambiente para manter a biomassa ativa no início das
etapas experimentais.
Procedimento Experimental
Foram avaliadas as influências de dois fatores na produção de biohidrogênio e ácidos
voláteis a partir da xilose: o metal (como micronutriente ou em traços) e a concentração deste
metal. Serão avaliados 14 metais em três concentrações distintas. Os metais relacionados na
Tabela 1 serão avaliados como micronutrientes e serão adicionados ao meio nas
concentrações de 1, 5 e 10 mg.L-1. Já os metais discriminados na Tabela 2 serão avaliados
como metais em quantidade de traços e serão adicionados ao meio nas concentrações de 250,
750 e 1000 μg.L-1. Ambas as tabelas relacionam as composições das soluções “stock” de cada
metal.
Tabela 1 – Relação de metais a serem adicionados como micronutrientes no ensaio
Concentração “Stock”
Metal
Composto Fonte
(g.L-1)
Sódio (Na)
2,54
NaCl
Potássio (K)
1,91
KCl
Ferro (Fe)
4,84
FeCl3∙6H2O
Magnésio (Mg)
4,66
MgCl2∙H2O
Cálcio (Ca)
2,77
CaCl2
Tabela 2 – Relação de metais a serem adicionados como traços no ensaio.
Concentração “Stock”
Metal
Composto Fonte
(g.L-1)
Manganês (Mn)
9,0
MnCl2∙4H2O
Molibdênio (Mo)
4,3
(NH4)Mo7O24∙4H2O
Tungstênio (W)
3,9
NaWO4∙H2O
Vanádio (V)
5,7
NH4VO3
Cobre (Cu)
6,7
CuCl2∙2H2O
Zinco (Zn)
5,2
ZnCl2
Cobalto (Co)
7,0
CoCl2∙2H2O
Níquel (Ni)
10,1
NiCl2.6H2O
Cromo (Cr)
3,7
Cr2O3
Todos os ensaios foram conduzidos em frascos Duran de 2000 mL de capacidade
(1000 mL de volume útil). Primeiramente foram adicionados o meio basal e a solução “stock”
do metal a ser estudado na concentração de interesse e assim lacrado e autoclavados.
Inoculado posteriormente nos frascos contendo meio nutriente já autoclavado e resfriado, em
volume calculado para que a concentração de biomassa fosse de 500 mg L-1, o que
corresponde a uma relação S/M (substrato/microrganismo) de 0,1 mg O2 mg SVT-1.
Após serem inoculados, foi injetado nitrogênio gasoso em cada frasco por 10 minutos,
dando uma pausa para o ajuste de pH de cada frasco para 6 e em seguida foram re-injetados
por mais 10 minutos para criar um ambiente anaeróbio. Os frascos foram mantidos em um
Shacker ajustado à temperatura de 30o Celsius com frequência de agitação de 100 rpm. No
decorrer do ensaio foi monitorado o crescimento da biomassa, para determinação das fases
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lag, crescimento exponencial e estabilização. Este monitoramento foi conduzido pela aferição
da pressão do headspace dos frascos Duran. As amostras contidas nos frascos foram
submetidas à análise de composição do biogás por meio de cromatografia gasosa (detector
TCD) e determinação de carboidratos totais (Dubois, Gilles et al. 1956), além da análise dos
ácidos voláteis e dos carboidratos por cromatografia líquida – HPLC. Este procedimento foi
idealizado com base no protocolo estabelecido por (Speece 1996), para identificação da
necessidade e função de metais em traços em sistemas anaeróbios.
Cinética
O parâmetro cinético aparente será obtido a partir do ajuste dos resultados dos perfis
produção de H2 e de consumo de matéria orgânica ao modelo de cinética microbiana de
Monod. No entanto, dada à baixa concentração de substrato no ensaio, o modelo foi
simplificado para um modelo de primeira ordem residual, cuja forma integrada está
demonstrada pela Equação 1.
Equação 1
Na qual C(t) é a concentração de xilose (mg∙L-1); CR é concentração residual de xilose (mg.L1
); CI.é a concentração inicial de xilose (mg.L-1); t é o tempo percorrido do experimento
(horas) e k1app é a constante cinética aparente (horas-1).
O modelo foi aplicado aos resultados obtidos nos perfis de concentração de xilose,
para a obtenção dos parâmetros cinéticos aparentes e das condições de contorno CI e CR. O
ajuste foi realizado utilizando-se o software Microcal Origin® v 8.1, pelo algoritmo de
interações de Levenberg-Marquadt.
Análises Físico-químicas
As análises físico-químicas foram efetuadas periodicamente. Todas as análises foram
realizadas em amostras filtradas em membrana 0,45 µm, exceto os sólidos voláteis totais. Os
métodos utilizados nas análises de xilose, DQO, pH, composição do biogás, produção do
biogás e dos sólidos voláteis totais estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Métodos de análises
Análise
Xilose
DQO
pH
Composição do Biogás
Produção do Biogás
Sólidos Voláteis Totais (SVT)

Método
Dubois et al.(1956)
Standard Methods (APHA, 1998)
Standard Methods (APHA, 1998)
Cromatografia gasosa
Vazão Volumétrica
Standard Methods (APHA, 1998)

Análises Cromatográficas
As análises de composição do biogás foram realizadas em um cromatógrafo gasoso
Shimadzu® modelo CG-2010, com uma coluna capilar Supelco Carboxen® 1010 PLOT (30 m
x 0,32 mm), utilizando um detector de condutividade térmica (TCD) a 230 °C e um injetor
operando em splitless a 220 °C e o gás de arraste foi argônio. Estas análises permitiram a
detecção e quantificação de N2, CO2 e H2 em fase gasosa.
A composição da fase líquida foi determinada por um cromatógrafo líquido (HPLC)
modelo Shimadzu® modular, utilizando um sistema de bombas LC-10AD, um forno para
coluna CTO-20A, um controlador SCL-10A, um detector de matriz luminosa (PDA – Photo
Diode Array) ajustado para varredura compreendendo uma faixa de comprimentos de onda de
190 a 370 nm (região UV), com passo de 1 nm, sendo realizada a leitura do cromatograma em
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210 nm e um detector de refratometria RID-10A com temperatura de célula de 35 °C. A fase
fixa compreendeu uma coluna BIO-RAD Aminex® HPX-87H 3000 x 7,8 mm, com pré-coluna
de mesmo tipo, operando a temperatura constante de 43 ºC. O eluente utilizado foi uma
solução de H2SO4 de 0,005 mol·L-1, na vazão de 0,5 ml·min-1 sendo o volume injetado de 100
L. A integração e identificação dos picos foi realizada através do software Shimadzu ClassVP® versão 5.032.
Resultados parciais
Este trabalho relata um ensaio exploratório para testar a influência do sódio (Na) e do
zinco (Zn), variando suas concentrações e utilizando 500 mg O2.mg SVT-1. Devido à extensão
do experimento, de aproximadamente 400 horas, decidiu-se por aumentar a carga de biomassa
nos próximos experimentos para encurtar o ensaio e ser possível analisar todos os metais
planejados.
Parâmetro cinético aparente
A tabela abaixo mostra os valores dos parâmetros da equação das curvas não lineares
pela Equação 1. Foi necessário forçar o valor de CR para zero, para que o modelo convergisse
para um valor fisicamente coerente.
Tabela 4 – Valor dos parâmetros ajustados pela curva não linear.
Condição
R2
CI (mg.L-1)
(h-1)
Na 1 mg.L-1
Na 5 mg.L-1
Zn 250 µg.L-1
Zn 750 µg.L-1
Zn 1000 µg.L-1

0,63
0,91
0,81
0,87
0,91

0,004 ± 0,002
0,006 ± 0,001
0,005 ± 0,002
0,006 ± 0,001
0,006 ± 0,001

3950 ± 895
4158 ± 435
3489 ± 603
3966 ± 537
4277 ± 430

Observa-se pela Tabela 4, que a curva ajustada para a condição onde a concentração
de sódio é de 1 mg.L-1 apresentou o pior ajuste, obtendo R2 com valor de 0,63. Esse mau
ajuste pode influenciar na comparação dos resultados onde a concentração de sódio vale 5
mg.L-1.
Efeito do sódio
Foi avaliado o efeito da influência do sódio na produção do biogás ao longo do ensaio,
assim como o consumo da xilose. A Figura 1 apresenta a variação temporal de gás hidrogênio
e gás carbônico nas concentrações de sódio de 1 e 5 mg.L-1.

Figura 1 – Variação temporal da produção de gás hidrogênio e gás carbônico.
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Pode-se observar pela Figura 1 que a produção de gás carbônico em mmol é maior do
que a de hidrogênio nas duas condições. A produção absoluta de gás hidrogênio e gás
carbônico foi superior na condição 1b, produzindo 93 mmol de hidrogênio e 106 mmol de gás
carbônico. A fase log teve início em aproximadamente 210 horas e a maior produção do
biogás se deu em aproximadamente 400 horas.
Na Figura 2 está apresentado a variação temporal do consumo da xilose, ajustada pela
Equação 1, e a taxa de rendimento de produção do hidrogênio (y) em relação à xilose, para
todas as condições analisadas.

Figura 2 – Relação do consumo de xilose com o rendimento da produção de hidrogênio.
Observa-se pela Figura 2, que apesar da produção absoluta do hidrogênio ter sido
superior na concentração de 5 mg.L-1, o rendimento foi maior na concentração de 1 mg.L-1,
atingindo aproximadamente 4,16 mol H2.mol xilose-1, essa diferença de resultados deve-se
possivelmente ao mau ajuste da curva na condição 1a, não sendo possível usar a curva como
comparação entre as concentrações. É possível observar que ocorreu maior rendimento de
hidrogênio por xilose a partir de aproximadamente 220 horas, hora próxima à que se inicia a
fase log, como mostrado na Figura 1. A produção de metano foi ausente em todas as
condições analisadas.
Efeito do Zinco
Foi avaliado o efeito da influência do zinco na produção do biogás ao longo do ensaio,
assim como o consumo da xilose. A Figura 3 apresenta a variação temporal de gás hidrogênio
e gás carbônico nas concentrações de zinco de 250, 750 e 1000 µg.L-1.

Figura 10 - Variação temporal da produção de gás hidrogênio e gás carbônico.
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Ao analisar as produções absolutas de gás hidrogênio e de gás carbônico na Figura 3,
pode-se observar que há maior produção de gás carbônico em relação ao hidrogênio, assim
como ocorreu nas condições onde se variou a concentração de sódio. A concentração de zinco
apresentou maiores produções tanto de hidrogênio quanto de gás carbônico quanto maior foi
sua concentração, obtendo maior produção na condição 2c, produzindo 92 mmol de gás
hidrogênio e 109 mmol de gás carbônico.
A fase log iniciou-se com aproximadamente 210 horas, atingindo maiores produções
de biogás em 400 horas.
Na Figura 4 está apresentado a variação temporal do consumo da xilose, ajustada pela
Equação 1, e a taxa de rendimento de produção do hidrogênio (y) em relação à xilose, para
todas as condições avaliadas.

Figura 4 - Relação do consumo de xilose com o rendimento da produção de hidrogênio.
Apesar de a produção absoluta ter sido maior na condição 2c, como visto na Figura 3,
observa-se pela Figura 4 que o rendimento de produção de hidrogênio por xilose é melhor na
condição 2a, atingindo 3,78 mol H2.mol xilose-1. Essa diferença entre os resultados deve-se a
menor massa de xilose no início do ensaio na condição 2a, como visto na Tabela 4.
O maior rendimento de hidrogênio coincide com a hora onde se inicia a fase log
observada na Figura 3, em aproximadamente 210 horas após o início do experimento.
A produção de metano foi ausente em todas as condições analisadas.
Conclusões parciais e inferências
De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a produção de hidrogênio
apresentou comportamento satisfatório, tanto na influência do sódio quanto do zinco,
alcançando rendimentos de 4,16 e 3,78 mol H2.mol xilose-1, respectivamente, de um máximo
teórico de 6 mol H2.mol xilose-1. O pré-tratamento de pH realizado com o inoculo mostrou-se
eficiente na remoção das arqueias metanogênicas, uma vez que não houve produção de
metano em nenhuma das condições dos dois metais analisados.
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Resumo. O presente trabalho estudou em um reator de leito fixo operado em bateladas
sequenciais, com espuma de poliuretano como material suporte e SVT de 2221 mg.L-1, a
influência da carga aplicada de xilose. Variou-se a concentração do afluente em 992 ± 58,
1744 ± 99 e 5616 ± 240 mg de xilose.L-1. Obteve-se maior eficiência na remoção de xilose na
concentração de 992 ± 58 mg.L-1. A concentração de xilose no efluente foi de 259 ±
112mg.L-1. Foi realizado outro ensaio com concentração de xilose de 1089 ± 265
adicionando uma solução de nutrientes. Com a suplementação de nutrientes obteve no
efluente a concentração de xilose de 18 ± 28mg.L-1 No monitoramento do perfil desta
condição obteve-se o parâmetro cinético aparente (Kapp) de conversão de xilose na condição
com nutrientes no valor de 1,60±0,11 h-1. Apesar das altas eficiências de conversão de xilose
as rotas metabólicas levaram a produção de ácido propíônico e metanol, ambas as rotas
consumem hidrogênio.
Introdução
Na busca por fontes de energia renováveis, o hidrogênio se apresenta uma ótima
alternativa aos combustíveis fósseis, pois possui a maior quantidade de energia por peso que
qualquer outro combustível conhecido (142kJ.g-1), pode ser transportado através de meios
convencionais, é mais seguro que o gás natural, e sua oxidação produz apenas água. (Suzuki,
1982; Das e Veziroglu, 2008).
Porém o hidrogênio não está prontamente disponível na natureza. Portanto, novos
processos precisam ser desenvolvidos para a produção econômica de hidrogênio. Segundo
Kapdan e Kargi, (2006) os métodos químicos, tais como reforma a vapor de hidrocarbonetos e
de oxidação parcial de combustíveis fósseis operaram em altas temperaturas e, portanto,
utilizam energia intensiva o que os tornam caros. Os métodos biológicos oferecem vantagens
para a produção de hidrogênio, tais como operação em condições brandas de temperatura e
conversões específicas. E ainda diversos tipos de águas residuárias ricas em carboidratos
podem ser utilizados como matéria-prima para a produção de hidrogênio, e de ácidos
orgânicos voláteis.
Uma alternativa interessante de matéria prima para este processo é o reaproveitamento
do resíduo de bagaço de cana de açúcar. Oriundos do processamento da cana de açúcar pela
indústria sucroalcooleira existem dois resíduos considerados problemáticos no tocante à sua
disposição e aproveitamento: a vinhaça e o bagaço. O bagaço pode ainda ser hidrolisado para
a obtenção de hexoses, que são facilmente fermentescíveis, para a obtenção de outros
produtos bioprocessados, como o etanol. No entanto, a fração restante do bagaço é composta
por lignina e hemicelulose, sendo que esta última pode ser hidrolisada para a obtenção de
pentoses que podem ser utilizadas em um bioprocesso acidogênico.
O potencial para a produção de hidrogênio a partir de pentoses já foi verificado pelo
trabalho de, Manitinguer, 2009, que utilizou a xilose como fonte de carbono operando
reatores em batelada, a melhor concentração de xilose encontrada foi 3588 mg.L-1 com
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conversão de 0,8 mol de H2.mol de xilose-1 e os principais ácidos produzidos foram ácido
acético e butírico.
Fangkum e Reungsang, (2011) trabalharam com produção de hidrogênio a partir do
hidrolisado do bagaço de cana, eles estudaram a influencia do pH e da concentração de
açucares presentes no hidrolisado. Obtiveram melhores resultados com o pH igual a 6,5, e
concentração de 10 g.L-1 de açucares totais presentes no hidrolisado, os experimentos foram
feitos em reatores em batelada o obtiveram conversão de 0,84 mol de H2.mol de açucares
totais consumidos-1. Os principais ácidos produzidos neste experimento também foram ácido
acético e butírico.
Dada a importância da reutilização de resíduos como matéria prima em processos que
podem gerar subprodutos de valor agregado, principalmente no contexto da indústria
sucroalcooleira, e considerando que dentre os carboidratos mais presentes no hidrolisado do
bagaço de cana, a xilose corresponde pela maior fração, este trabalho de cunho fundamental
objetiva a avaliação do efeito da concentração de substrato (xilose) em um biorreator
anaeróbio acidogênico operado em bateladas sequenciais e usando recirculação, em um tempo
de batelada fixado em 4 horas. Também foi avaliado o impacto da adição de micronutrientes
na melhor condição estudada.
Material e Métodos
Reator
Foi utilizado um reator anaeróbio de leito fixo, com material suporte de espuma de
poliuretano de duas granulometrias diferentes, 1 cm x 1 cm x 1 cm e 0,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm
(Figura 1). O reator é feito em acrílico com 92mm de diâmetro interno e 118mm de altura
com um volume útil de 300 mL. Foi operado em bateladas sequenciais com ciclos de 4 horas,
e volume de alimentação de substrato de 300 ml. Para se atingir uma condição de mistura
completa instalou-se uma bomba de recirculação com vazão de recirculação de 2,31 ml.s-1,
que da uma razão de recirculação 110 (aproximadamente). Os reatores foram operados
durante 15 dias em cada condição estudada. Para uma automação do sistema foram
programados timers para a bomba de alimentação e o acionamento das válvulas solenoides.

Figura 1- Desenho esquemático do reator operado em bateladas sequenciais. I – reator, IIBomba de alimentação, III – Bomba de recirculação e descarte. IV - reservatório de substrato.
V – Válvulas solenoides. VI – Medidor de vazão de gás. VII saída do sistema.
Inóculo
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O inóculo utilizado nos experimentos foi proveniente de reator anaeróbio de manta de
lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de abatedouro de aves
(Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê, SP. O qual foi submetido a um pré-tratamento, para
eliminar micro-organismos consumidores de hidrogênio. O pré-tratamento consiste em
abaixar o pH do meio para 3 durante 24 horas com adição de HCl, e posteriormente aumentar
o pH para 6 com NaOH.
Cargas Volumétricas
A carga volumétrica representa a quantidade de xilose ou matéria orgânica, em termos
de DQO, aplicada (CXA ou COA) ou removida (CXR ou COR) por unidade de tempo e de
volume do reator.
O cálculo das cargas aplicadas está relacionado com a concentração afluente, e são
definidas pelas equações:
Equação 1

Equação 2

Equação 3

Equação 4

Na qual: CXA é a carga aplicada de xilose em (mg.L-1.d-1); COA é a carga orgânica
aplicada em termos de DQO em (mgO2.L-1); CXR é a carga removida de xilose em (mg.L-1.d1
); COR é a carga orgânica removida (mgO2.L-1); Cxiloseaf é a Concentração de xilose no
afluente em (mg.L-1); Cmoaf é a concentração de matéria orgânica em termos de DQO no
afluente em (mgO2.L-1); Cxiloseef é a concentração de xilose no efluente em (mg.L-1); Cmoef é a
Concentração de matéria orgânica em termos de DQO no efluente em (mgO2.L-1); Va =
Volume alimentado por ciclo em Litros; Vr é o Volume útil do reator em Litros e N é Número
de ciclos por dia
Meio Nutriente
O substrato foi composto por diferentes concentrações de xilose, resultando em cargas
orgânicas aplicadas, medidas em termos de DQO, distintas, suplementados ou não por
micronutrientes. Os valores de cada parâmetro nas condições estão indicados na tabela 1.
A suplementação de nutrientes adicionadas na condição IV, utilizada por Maintinguer
(2009), possui os seguintes compostos e suas respectivas concentrações indicadas na tabela 2.

Tabela 1- Condições experimentais
Parâmetro
Xilose afluente (mg.L1
)
CXA (mg.L-1.d-1)

Condição I
992 ± 58

Condição II
1744 ± 99

Condição III
5616 ± 240

Condição IV
1089 ± 265

5956 ± 349

10463 ± 596

33701 ± 1440

6536 ± 1590
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DQO (mgO2.L-1)
COA (mgDQO.L-1.d-1)
Suplementação de
Nutrientes

945 ± 34
5671 ± 207

1977 ± 62
11859 ± 373

5036 ± 129
30224 ± 774

1017 ± 28
6104 ± 170

Não

Não

Não

Sim

Tabela 2- Concentrações de micronutrientes no meio
Concentração (mg.L-1)

Composto
Sulfato de níquel (NiSO4. 6H2O)

0,50

Sulfato de ferro (II) (FeSO4.7H2O)

2,50

Cloreto de ferro (III) (FeCl3.6H2O)

0,25

Cloreto de cobalto (CoCl2.6.H2O)

0,04

Cloreto de cálcio (CaCl2.6H2O)

2,06

Dióxido de selênio (SeO2)

0,14

Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)

5,36

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)

1,30

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4)

2,70

Fonte: Maintinguer (2009)

Ainda foram adicionados em todas as condições ureia para obter a relação carbono
nitrogênio de 140 gC.gN-1 encontrada por Rojas (2010), como a melhor relação para a
produção de hidrogênio em reator de leito fixo. Também foram adicionados 500 mg.L-1 de
bicarbonato de sódio, e 0,22mL.L-1 de ácido clorídrico PA, para corrigir o pH para 6,5.
Planejamento experimental
O reator foi operado primeiramente em três condições distintas. Com concentrações de
DQO no afluente de 1000, 2000 e 5000 mgO2.L-1 para as condições I, II e III respectivamente,
na condição IV foi utilizada a condição que apresentou maior eficiência de conversão de
xilose e foi adicionado ao substrato concentrações de nutrientes segundo Maintinguer (2009).
O perfil para a obtenção de parâmetros cinéticos foi realizado na condição com maior
produção de ácidos e de hidrogênio.
Parâmetro cinético
O parâmetro cinético aparente será obtido a partir do ajuste dos resultados dos perfis
produção de H2 e de consumo de matéria orgânica ao modelo de cinética microbiana de
Monod. No entanto, dada à baixa concentração de substrato no ensaio, o modelo foi
simplificado para um modelo de primeira ordem residual, cuja forma integrada está
demonstrada pela Equação 5.
Equação 5
Na qual C(t) é a concentração de xilose (mg∙L-1); CR é a concentração residual de
xilose (mg.L-1); C0.é a concentração inicial de xilose (mg.L-1); t é o tempo percorrido do
experimento (horas) e k1app é a constante cinética aparente (h-1).
O modelo foi aplicado aos resultados obtidos no perfil de concentração de xilose, para
a obtenção do parâmetrs cinéticos aparente e das condições de contorno C0 e CR. O ajuste foi
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realizado utilizando-se o software Microcal Origin® v 8.1, pelo algoritmo de interações de
Levenberg-Marquadt.
Análises Físico-químicas
As análises físico-químicas foram efetuadas periodicamente. Todas as análises foram
realizadas em amostras filtradas em membrana 0,45 µm, exceto os sólidos voláteis totais. Os
métodos utilizados nas análises de concentração de xilose, concentração de matéria orgânica
(na forma de DQO), pH, composição do biogás, produção do biogás e dos sólidos voláteis
totais estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Métodos de análises
Análise
Concentração de Xilose
Concentração de Matéria Orgânica (DQO)
Ácidos Orgânicos Voláteis e Álcoois
pH
Composição do Biogás
Produção do Biogás
Sólidos Voláteis Totais (SVT)

Método
Dubois et al.(1956)
Standard Methods (APHA, 1998)
Cromatografia líquida
Standard Methods (APHA, 1998)
Cromatografia gasosa
Vazão Volumétrica
Standard Methods (APHA, 1998)

Resultados e Discussão
Monitoramento
A eficiência de remoção de xilose e matéria orgânica no final de cada ciclo durante a
operação dos reatores em cada condição está descrito na Figura 2. A concentração de sólidos
voláteis totais (SVT) no reator foi de 22212 mg.L-1.
Apesar de todas as condições se mostrarem estáveis, o aumento da concentração de
xilose nas condições I a III demonstrou que o processo diminui a eficiência no
bioprocessamento acidogênico da xilose. Desta maneira, ao eleger a concentração afluente na
condição I (992 ± 58) como a operação mais eficiente, foi realizada a suplementação com
nutrientes, o que melhorou ainda mais a eficiência, conforme demonstrado pelo desempenho
de eficiência no processamento da xilose durante a Condição IV. Vale ressaltar que é
desejável a manutenção da baixa eficiência na remoção de matéria orgânica, mantendo ao
mesmo tempo altas eficiências no processamento da xilose, tal que a produção dos ácidos
voláteis se mantenha com o menor consumo destes produtos quanto possível. A relação entre
as cargas aplicadas e removidas de xilose fornecem outro parâmetro que indica a capacidade
do sistema em processar a xilose frente ao aumento de concentração desse substrato. A Figura
4 relaciona a carga aplicada de xilose e matéria orgânica com a removida.
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Figura 11 - Eficiências de remoção de xilose e de matéria orgânica em cada uma das
condições estudadas.

Figura 3 – Relação de cargas aplicadas e removidas de cada condição experimental.
Destaca-se a condição IV, única que foi suplementada com nutrientes, removeu mais
xilose que as demais condições, mesmo aquelas cuja carga aplicada foi superior,
demonstrando maior capacidade de processamento da xilose. Em termos de remoção de
matéria orgânica a condição IV ficou próxima das demais condições, e ainda menor que a
condição II, assim percebe-se que o aumento da remoção de xilose não levou a um aumento
do consumo dos ácidos orgânicos voláteis e dos álcoois.
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A tabela 4 resume os principais resultados de concentrações de compostos no efluente
do reator.
Tabela 4 - Médias dos compostos monitorados em cada condição
Condição I
717 ± 148 (5)
259 ± 112 (6)
58 ± 20 (6)

Condição II
1586 ± 534 (6)
1408 ± 130 (6)
50 ± 19 (6)

Condição III
4900 ± 139 (5)
4911 ± 569 (5)
20 ± 23 (4)

Condição IV
726 ± 124 (5)
18 ± 28 (5)
122 ± 44 (5)

Etanol
Ácido Acético
Ácido Propiônico

74 ± 47 (6)

46 ± 14 (6)

< limite de
detecção

42 ± 17 (5)

46 ± 13 (6)
53 ± 20 (6)

50 ± 6 (6)
58 ± 4 (6)

38 ± 15 (4)
44 ± 25 (4)

50 ± 4 (5)
132 ± 26 (5)

Ácido Butírico

5,4 ± 1 (4)

1 ± 3 (6)

< limite de
detecção

23 ± 8 (5)

8 ± 6 (6)

15 ± 2 (5)

12 ± 7,55 (2)

< limite de
detecção

DQO
Xilose
Metanol

Ácido iso-Butírico

< limite de

13 ± 4 (6)
13 ± 2 (4)
20 ± 11 (4)
Ácido Valérico
detecção
14 ± 4 (4)
10 ± 4 (5)
7 ± 1 (3)
20 ± 9 (4)
Ácido iso-Valérico
-1
Os valores representam as médias em mg.L , o desvio padrão e o número de amostras.
Os principais metabolitos produzidos forma ácido propiônico e metanol,
diferentemente dos encontrados na literatura que foram, ácido butirico e acético, relatados por
Fangkum e Reungsang, (2011) e Manitinguer, (2009), e obtidos em reatores em batelada. As
reações de conversão de xilose aos principais metabólitos estão descritas a seguir. Os valores
de ΔG0 foram estimados pelo trabalho de Mavrovouniotis (1990) e também mostrados por
Tavares (2008).
Metanol:

ΔG0= -20,4 kcal.mol-1

Eq. 6

ΔG0= -55,56 kcal.mol-1

Eq. 7

ΔG0= -41,36 kcal.mol-1

Eq. 8

ΔG0= -68,8 kcal.mol-1

Eq. 9

ΔG0= -49,63 kcal.mol-1

Eq. 10

ΔG0= -56,4 kcal.mol-1

Eq. 11

Etanol:

Ácido Acético:
Ácido Propiônico:

Ácido Butírico:

Ácido Valérico:

Vale ressaltar que a conversão de xilose em metanol e ácido propiônico, metabólitos
produzidos em maior quantidade nesta condição, consumem hidrogênio. Apesar de terem
sidos detectados ácidos acético e butírico as rotas que com maior conversão de xilose em
hidrogênio, além do ácido valérico, não foi detectado uma produção de hidrogênio.
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Perfil do reator – Condição IV
Depois de atingida a estabilidade operacional do biorreator na condição IV, foram
realizados os perfis de consumo de matéria orgânica e xilose, foi ainda ajustada uma curva do
decaimento da xilose à Equação 5, para se obter os parâmetros cinéticos aparentes e as
condições de contorno (Figura 4)

Figura 4- Gráfico para obtenção do parâmetro cinético aparente
O r² do ajuste foi de 0,9908, forçando o CR a igualar a zero já que as interações
sugeriam um número negativo. Obteve-se assim o valor de Kapp de 1,60 ± 0,11 h-1 e C0 de
1201 ± 42 mg.L-1
Os principais ácidos voláteis produzidos assim como de pH monitorados no perfil
estão destacados na Figura 5.

Figura 5- Perfis de operação na condição IV
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A conversão total da xilose ocorreu próximo de duas horas. Nota-se que a uma forte
relação do decaimento da xilose com a produção de todos os metabólitos, e com a redução do
pH, o que indica que todos os subprodutos foram obtidos diretamente da xilose, não houve
produtos intermediários. A produção de metanol e ácido propiônico (rotas consumidoras de
hidrogênio) se deu a mesma medida que foram produzidos ácidos acéticos, butírico e valérico
(rotas produtoras de hidrogênio), assim o hidrogênio recém produzidos foi logo consumido,
mostrando uma forte relação da comunidade microbiana no reator, desenvolvida no biofilme
na espuma de poliuretano.

Conclusões parciais e inferências
A configuração de reator proposta foi muito eficiente na remoção de xilose quando sua
concentração no afluente foi em termos de DQO 1.000 mg O2.L-1. Porém os principais
metabólitos produzidos foram o ácido propiônico e metanol, sendo que ambas as rotas
metabólicas apresentam consumo de hidrogênio. Estas rotas metabólicas não se modificaram
com a variação da carga de xilose, nem com a suplementação de nutrientes. Os nutrientes se
mostraram decisivos para a eficiência de conversão, porem vale ressaltar que essas
concentrações foram propostas por Del Nery (1987) para lodo metanogênico, e no processo
de acidogênico a comunidade de microrganismos pode ter uma necessidade de nutrientes
distinta que precisa ser melhor avaliado para selecionar os organismos produtores de
hidrogênio.
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Resumo. A linha de pesquisa relacionada ao estudo de reatores anaeróbios operados em
batelada sequencial tem sido abordada pelos grupos de pesquisa da Escola de Engenharia de
São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) e da Escola de Engenharia Mauá do
Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT) com projetos direcionados à produção de
bioenergia e da adequação ambiental do efluente tratado. Dessa maneira, este projeto estará
direcionado à avaliação de um AnSBBR com agitação mecânica aplicado à produção de
biohidrogênio pelo tratamento de efluente sintético a base de sacarose. O reator, com volume
de meio reacional de 3,5 L, será submetido a diferentes COAV (9,0;12,0;13,5;18,0 e 27,0
kg.DQO.m-3.d-1), obtidas através da variação dos tempos de ciclo (4,3 e 2 horas) e diferentes
concentração do afluente (3500 e 5250 mgDQO.L-1).O reator foi monitorado por 109 dias,
que representa 3 das 6 condições experimentais propostas. Durante esse período o reator
apresentou grande estabilidade com remoção de matéria orgânica na forma de DQO
próximo de 19% e na forma de Sacarose próximo de 99%. A maior velocidade de produção
diária foi de 0,192 mol.d-1 e o melhor rendimento por carga aplicada foi de 4,37
molH2.kgSacarose-1.d-1ambos para a COAV de 13,5 kg.DQO.m-3.d-1.
Introdução
Os reatores anaeróbios operados em batelada sequencial vêm sendo estudados por
grupos da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) e
da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT), nas quais os
projetos têm enfoque no estudo da otimização do biorreator convencional e de novas
propostas de configurações visando à adequação ambiental de águas residuárias e na produção
de bioenergia (hidrogênio e/ou metano) através de seu tratamento.
Atualmente, verifica-se em literatura um aumento da potencial aplicação desses
reatores na geração de biohidrogênio num contexto amplo no qual as águas residuárias
passam a ser tratadas como matéria-prima e não como resíduos de um processo, com o intuito
de viabilizar a obtenção de energia a partir do hidrogênio gerado, sendo mantido o objetivo do
controle da poluição ambiental com a adequação de todos os resíduos gerados no processo
para a disposição no ambiente. A produção biológica de hidrogênio torna-se uma das mais
atrativas, pois é uma tecnologia de baixo custo quando comparada a outras técnicas e requer
menos energia para geração, podendo ocorrer por meio de dois processos: fotossíntese e
processo fermentativo. A fermentação é tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser
obtido de matéria orgânica presente em águas residuárias. Diversas pesquisas demonstram a
viabilidade da utilização do H2, produzido biologicamente, para geração de energia (Wu et al.,
2003; Alzate-Gaviria et al, 2007; Leite et al., 2008).
Neste contexto, esse projeto objetiva a verificação das características desse tipo de
reator operado em batelada sequencial com agitação mecânica e biomassa imobilizada
(AnSBBR), aplicado ao tratamento de uma água residuária sintética a base de sacarose para a
produção de biohidrogênio. Dessa forma, será avaliada a influência da carga orgânica e do
tempo de enchimento sobre a eficiência e fator de conversão (entre a matéria orgânica
utilizada e o hidrogênio produzido) como também a estabilidade das variáveis monitoradas no
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intuito de se obter um criterioso conhecimento sobre a viabilidade biotecnológica desse
sistema.
Materiais e Métodos
AnSBBR com agitação mecânica
A Figura 1 apresenta o esquema do biorreator com agitação mecânica (modelo Bioflo
110®, fabricado pela New Brunswick Scientific Co.), constituído por um frasco de vidro de
20 cm de diâmetro e 30 cm de altura, com capacidade total de 7,5 L e capacidade útil de 5,6
L. O material suporte foi confinado em um cesto de aço Inox-316 perfurado de 18 cm de
altura, 7 cm e 17,5 cm de diâmetros interno e externo, respectivamente.
A agitação fixa de 300 RPM foi implementada por motor acoplado aos impelidores
tipo turbina de 6 cm de diâmetro constituído por seis lâminas planas (padrão Rushton) e
instalados a 8 e 16 cm do fundo do tanque (Michelan et al., 2009). A alimentação e descarga
foram realizadas por bombas tipo diafragma marca Prominent modelos β e Concept,
respectivamente. Um sistema de automação composto por temporizadores foi responsável
pelo acionamento/parada das bombas e do agitador, de modo a implementar as etapas da
operação em batelada sequencial: alimentação, reação e descarga. A temperatura foi
controlada pela circulação de água na dupla parede externa do reator, cuja temperatura foi
regulada por um banho ultratermostatizado (marca Marconi modelo MA-184), assim a
temperatura do reator foi mantida a 32ºC em todas as condições experimentais.

Figura 1: Esquema do reator anaeróbio com agitação operado em bateladas sequenciais contendo
biomassa imobilizada
(a) Reator
1 – Bioreator BIOFLO 110 (New Brunswick Scientific Co.) com capacidade de 7,5 L (a
= 29,5 cm; b = 18 cm;c = 18 cm); 2 – Cesto de retenção e material suporte da biomassa (b
= 18 cm ; d = 7 cm); 3 – Afluente;4 – Bomba de alimentação; 5 – Bomba de descarga; 6 –
Efluente; 7 – Saída de biogás; 8 – Sistema de agitação; 9 – Sistema de controle de
temperatura (banho termostático); 10 – Sistema de automação.
(b) Detalhes dos impelidores
Dois impelidores tipo turbina com seis pás planas (e = 2 cm; f = 1.5 cm; g = 6 cm)
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Água residuária
A água residuária utilizada foi formulada a base de sacarose como fonte de carbono e
energia, fixando-se a razão entre a fonte de carbono e a fonte de nitrogênio-uréia (C/N) em
aproximadamente 140 e razão DQO/P menor que 500 (1000:2). A Tabela 1 descreve a
composição da água residuária para uma concentração em termos de DQO igual a 1000 mg/L
(Del Nery, 1987).
Tabela 1: Composição da água residuária sintética utilizada nos ensaios.
Composto
Concentração (mg/L)
Sacarose
893
(relação teórica: 1000 mg-DQO = 893 mg-sacarose)

(1000 mgDQO/L)

Uréia (CH4N2O)

5,8

Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O)
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O)
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O)
Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O)
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O)
Dióxido de selênio (SeO2)
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)
Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4)
Bicarbonato de sódio (NaHCO3)

0,50
2,50
0,25
2,06
0,04
0,04
5,36
1,30
2,7
500

*Composição com Base de 1000 mgDQO/L
pH inicial ajustado pela adição de ácido clorídrico 12M

Inóculo e imobilização da biomassa anaeróbia
O material utilizado como suporte inerte foram grânulos de polietileno de baixa
densidade com as características descritas na Tabela 2, cuja empresa doadora está localizada
em São Carlos-SP. Este material é um produto intermediário do processo de reciclagem de
plásticos de resíduos domésticos. Cabe destacar o baixo custo, a disponibilidade e a
adequação ambiental de tal material.
Tabela 2: Características do material suporte inerte.
Propriedades
Composição
Diâmetro de um grânulo
Comprimento de um grânulo
Massa utilizada
Massa volumétrica aparente meio suporte
Densidade aparente meio suporte
Porosidade aparente meio suporte
Comportamento

Valor / Descrição
Polietileno de baixa densidade
3 mm
6 mm
1,1 kg
0,465 kg/L
0,465
0,426
Flutuante
Auto compactante

O inóculo utilizado nos experimentos foi proveniente de reator anaeróbio de manta de
lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de abatedouro de aves
(Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê, SP. Este inóculo apresentou uma concentração de
sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais (SVT) de 62 e 51 g/L, respectivamente. A
inoculação foi realizada conforme a metodologia proposta por Zaiat et al.(1994). Os grânulos
de polietileno foram imersos por duas horas dentro de dois litros de inóculo previamente
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batido no liquidificador. O excedente de lodo foi retirado e o material suporte foi introduzido
no reator dentro do cesto previsto para esse efeito. Dessa forma, a proposta foi iniciar o ensaio
com um inóculo formado por lodo anaeróbio "in natura" proveniente de reator tipicamente
metanogênico, ou seja, contendo um diversificado consórcio microbiano com microrganismos
acidogênicos, acetogênicos e metanogênicos. Assim, a partir das condições experimentais
impostas, o intuito foi favorecer uma adaptação do lodo no sentido do enriquecimento de
microrganismos produtores de biohidrogênio, geralmente do gênero Clostridium.
Análises físico-químicas e exames microbiológicos
O monitoramento do reator foi efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do
efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST e CCT) e filtrada
(CSF e CCF) (como demanda química de oxigênio – método de DQO e carboidratos – método
de Dubois et al. (1956), respectivamente), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade
intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis
totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST)
e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio
alimentado/descarregado. Tais análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando também o método
proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na
determinação da alcalinidade. Esses parâmetros foram monitorados com uma frequência de
duas a quatro vezes por semana, dependendo do parâmetro.
Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, nbutanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico)
foram analisados por cromatografia em fase gasosa com padrão externo (iso-butanol e ácido
crotônico) utilizando-se um cromatógrafo Hewlett Packard® modelo 7890 equipado com
detector de ionização de chama e coluna HP-Innowax com 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm de
espessura do filme. O gás de arraste utilizado foi o hidrogênio com vazão de 1,56 mL/min
(velocidade linear constante de 41,8 cm/s), a temperatura do injetor foi de 250ºC, a razão de
“split” de 10 (“head-space”) e o volume de injeção de 400 µL, utilizando-se injetor
automático. A temperatura do forno foi programada da seguinte forma: de 35ºC à 38ºC em
2ºC/min, de 38ºC à 75ºC em 10ºC/min, de 75ºC à 120ºC em 35ºC/min, em 120ºC por 1 min,
de 120ºC à 170ºC em 10ºC/min e em 170ºC por 2 min (“head-space”). A temperatura do
detector foi de 280ºC (“head-space”) com fluxo de hidrogênio (combustível) de 30 mL/min,
de ar sintético (comburente) de 300 mL/min e vazão de “make up” de nitrogênio de 30
mL/min. Foi utilizado nessa análise o método por “head-space”. A composição do biogás
formado pelo metabolismo anaeróbio (hidrogênio, metano e dióxido de carbono) foi analisada
por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo Agilent® modelo 7890
equipado com detector de condutividade térmica e coluna GS-Carbonplot com 30 m × 0,53
mm × 3,0 µm de espessura do filme. O gás de arraste utilizado foi o argônio com vazão de
3,67 mL/min, a temperatura do injetor foi de 185ºC, a razão de “split” de 10 e o volume de
injeção de 200 µL. A temperatura do forno foi programada em 40ºC isotérmico em 5 min. A
temperatura do detector foi de 150ºC, com vazão de “make up” de argônio de 8,33 mL/min. A
produção do biogás formado foi analisada por medidor de gás Rittter modelo
MilligasCounter.
Ao final de cada condição operacional foram retiradas do reator amostras de biomassa
para exame microbiológico. As amostras foram examinadas em lâminas de vidro por
microscopia óptica comum e de contraste de fase por fluorescência, utilizando microscópio
Olympus® modelo BX41, com sistema de câmera digital Optronics e aquisição de imagens
feita pelo software Image Pro-Plus® versão 4.5.0.
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Procedimento experimental da operação do reator
Os ensaios foram realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas
modificadas em função da concentração afluente, de 3500 e 5250 mgDQO/L, e do tempo de
ciclo, de 4, 3 e 2 h, ou seja, 6, 8 e 12 ciclos diários, começando com a menor carga e
modificando-a em ordem crescente, conforme mostrado na Tabela 3.
Tabela 3: Resumo das condições experimentais estudadas.
Concentração Tempo de
Número de
Tempo de
COAV
afluente
ciclo
ciclos
enchimento
Condição
(h)
(mg.L-1)
(h)
(Ciclos.d-1)
(gDQO.L-1.d-1)
2
I
3500
4
6
9
1,5
II
3500
3
8
12
2
III
5250
4
6
13,5
1,5
IV
5250
3
8
18
1
V
3500
2
12
18
1
VI
5250
2
12
27
Obs.: VA = 1,5 L; VR = 3,5 L

O volume útil do reator (5,6 L) foi dividido em 3 partes: volume de meio tratado por
ciclo de 1,5 L, volume residual de meio de 2,0 L e volume de suporte inerte com biomassa de
2,1 L. A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no primeiro ciclo foram
alimentados 3,5 L em 20 min de meio ao reator, sendo que o reator foi previamente preparado
com o suporte inerte e biomassa (inóculo). Após o término da alimentação foi implementada
uma agitação de 300 RPM. No final do ciclo, cuja duração foi em função da condição
experimental em estudo, a agitação foi desligada e foram descarregados 1,5 L de meio em 10
min, sendo que 2,0 L de volume residual foram mantidos no reator (além dos 2,5 L de suporte
inerte e inóculo). Logo após essa descarga, um novo ciclo teve início, no qual,
simultaneamente, houve a agitação do meio (300 RPM) e alimentação com vazão constante
mas em tempos de enchimento diferentes em função da condição experimental. Ao término
do ciclo, a agitação era interrompida e, em seguida, o reator era descarregado em 10 min e,
assim, o ciclo era repetido, caracterizando as bateladas sequenciais com tempo de enchimento
de 50% do tempo total do ciclo. Dessa forma, em 50% do tempo total de ciclo o sistema
funcionou em batelada alimentada (reação e alimentação) e nos 50% restantes em batelada
(reação sem alimentação).
Uma vez atingida à estabilidade nas condições experimentais monitoradas no efluente
descarregado nos finais dos ciclos, foram obtidos perfis ao longo do ciclo de operação de
algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis foram retiradas amostras ao longo do tempo
de operação de um ciclo. As variáveis de interesse foram: concentrações de matéria orgânica
na forma filtrada (na forma de carboidratos e de DQO), de alcalinidade a bicarbonato, de
ácidos voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e alcoóis), de
biogás (composição e produção), além do pH. Desta forma, foi possível obter uma melhor
compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção
do perfil anteriormente citado foram colhidas em intervalos de tempo ao longo do ciclo de 15
a 60 min. O volume total retirado nas amostragens foi de no máximo 300 mL, ou seja, 10% do
volume de meio reacional do sistema.
Após cada operação, amostras do lodo foram retiradas do reator para análise
microbiológica. Dessa forma, uma nova condição experimental foi implementada alterando-se
a concentração afluente ou o tempo de ciclo do reator.
Os resultados experimentais obtidos no monitoramento do sistema e nos perfis ao
longo de um ciclo, em cada condição operacional, foram analisados considerando-se a
influência das variáveis estudadas sobre a estabilidade e o desempenho do processo, além do
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fator de conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida. Além disso, as
análises microbiológicas tiveram utilidade para avaliação das mudanças na ecologia
microbiana.
Resultados Parciais
A eficiência na remoção de matéria orgânica na forma de DQO permaneceu constante
durante as três primeiras condições experimentais, com média de remoção para as amostras
filtradas de 19%, apresentando uma grande estabilidade independentemente do aumento da
carga orgânica aplicada, conforme observado na Figura 2 e Tabela 4.

Figura 2: Eficiências na remoção de matéria orgânica (DQO) nas formas não filtradas (εST) e
filtradas (εSF) – Condições P, I, II e III.
Tabela 4: Médias obtidas através da DQO monitorada em função do aumento da carga
orgânica aplicada.
Ensaio

Concentração
[mgDQO.L-1]

I
II
III

3559
3571
5294

± 136
± 131
± 120

Tempo de
Ciclo
[h]

Carga Orgânica
Volumétrica
[kg.DQO.m-3.d-1]

4
3
4

9,2
12,2
13,6

16,4
17,2
16,4

εST

εSF

[%]

[%]

± 4,8
± 3,1
± 3,9

19,0
19,8
18,2

± 3,0
± 3,5
± 1,9

A remoção de matéria orgânica na forma de DQO corresponde a uma parcela de
dióxido de carbono do biogás e da absorção da biomassa para a formação de novas células,
sendo a maior parte apenas convertida para ácidos orgânicos e solventes. Portanto foi através
do método de Dubois (1956) que foi possível verificar o consumo da sacarose pelas bactérias
acidogênicas.
Quanto à remoção de matéria orgânica de na forma de carboidratos (sacarose), o reator
apresentou uma elevada eficiência e ótima estabilidade mesmo após o aumento da carga, com
média de remoção de 99,3% para amostras filtradas, conforme apresentado na Figura 3 e
Tabela 5.
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Figura 3: Eficiências na remoção de matéria orgânica (Sacarose) nas formas não filtradas
(εCT) e filtradas (εCF) – Condições P, I, II e III.
Tabela 5: Médias obtidas através do monitoramento da sacarose em função do aumento da
carga orgânica aplicada.
Ensaio
I
II
III

Tempo de
Ciclo
-1
[mgSacarose.L ]
[h]
3210 ± 148
4
3242 ± 294
3
4872 ± 398
4
Concentração

Carga Orgânica
Volumétrica
[kg.Sacarose.m-3.d-1]
8,3
11,1
12,5

εST

εSF

[%]
97,8 ± 0,4
98,8 ± 0,2
99,1 ± 0,2

[%]
99,1 ± 0,3
99,4 ± 0,1
99,4 ± 0,1

Os principais compostos intermediários produzidos pelo reator foram o ácido acético,
ácido butírico, ácido propiônico, ácido capróico e o etanol, com predomínio do acido acético
em todas as condições, e aumento da concentração de etanol e ácido capróico a partir da
terceira condição, como ilustrado na Figura 4.

Figura 4: Principais compostos intermediários - Condições I, II e III.
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Pode-se observar, através da Figura 5, que as condições II e III tiveram uma maior
produção de biogás, sendo as médias do monitoramento de 11,37 L.d-1 para a primeira, 14,67
L.d-1 para a segunda e 14,87 L.d-1 para a terceira condição.

Figura 5: Produção volumétrica de biogás - Condições P, I, II e III
Porém pode-se observar que houve uma pequena queda na concentração de hidrogênio
na segunda condição, em relação às demais (Tabela 6).
Tabela 6: Médias da composição do biogás nas - Condições I, II e III.
Composição
[%]
H2
CH4
CO2

I
32,1
0,0
67,9

Condição Experimental
II
29,5
3,6
66,9

III
32,1
2,3
65,6

Considerando a produção de biogás e os dados de sua composição, obtivemos as
curvas da produção molar de cada um dos seus componentes. O que mostra que o aumento da
COAV resultou em uma maior produção molar de hidrogênio (Figura 6).

Figura 6: Produção molar dos componentes do biogás - Condições I, II e III.
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Para uma melhor análise dos dados obtidos foram calculados, através de suas médias,
alguns indicadores de desempenho do reator em relação à produção do biohidrogênio (Tabela
6). Dentre eles, a produtividade molar (PrM), a produtividade molar específica (PrME), o
rendimento molar por carga aplicada na base DQO (RMCAS,m) e na base sacarose
(RMCAC,m), e o rendimento molar por carga removida na base DQO (RMCRS,m) e na base
sacarose (RMCRC,m).
Tabela 6: Indicadores na produção de biohidrogênio nas três primeiras condições
experimentais.
Condição Experimental
I
II
III

Indicador

Unidades

nH2

[molH2.d-1]

PrM
PrME

-3

-1

[molH2.m .d ]

0,086

0,166

0,192

15,31

29,71

34,62

-1

4,62

7,49

7,43

-1. -1

-1

[molH2.kgSVT .d ]

RMCAS,m

[molH2.kgDQO d ]

2,67

3,88

4,02

RMCAC,m

[molH2.kgSacarose-1.d-1]

2,96

4,27

4,37

14,04

19,59

22,08

2,99

4,30

4,40

RMCRS,m
RMCRC,m

-1. -1

[molH2.kgDQO d ]
-1. -1

[molH2.kgSacarose d ]

Através dos indicadores utilizados, pode-se observar que o aumento da COAV tem
contribuído para uma maior produção do biohidrogênio. Sendo a maior velocidade de
produção de 0,192 molH2.d-1 e o maior rendimento por carga aplicada de 4,37
molH2.kgSacarose-1.d-1 ambos para a COAV de 13,5 kg.DQO.m-3.d-1.
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Resumo. A presente pesquisa tem como proposta avaliar o reator anaeróbio operado em
bateladas sequenciais, contendo biomassa imobilizada em suporte inerte e com recirculação
da fase líquida aplicado à produção de biohidrogênio a partir do soro de leite. A eficiência e
o fator de conversão (entre o hidrogênio produzido e a matéria orgânica consumida) serão
analisados em função da variação da carga orgânica imposta ao sistema, modificando-se a
concentração afluente e o tempo de ciclo do reator, e em função da variação da temperatura.
Os ensaios serão realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas modificadas em função
da concentração afluente e do tempo de ciclo. As duas primeiras condições apresentaram, na
estabilização o processo, produção de CH4 e CO2 apenas, sem produção de H2. Buscou-se
adaptar a biomassa utilizando sacarose como substrato. Nesta condição de adaptação
apenas H2 e CO2 foram produzidos, sem presença de CH4. O próximo passo é retornar a
alimentação do reator para o soro de leite e verificar se é possível manter a produção de
biogás sem a presença de metano.
Introdução
Os combustíveis fósseis são fontes não renováveis de energia, se tornando cada vez
mais escassos. Além disso, seus produtos de combustão são responsáveis pelo crescente
aquecimento global (Veziroglu e Sahin, 2008). Pesquisadores buscam possíveis fontes de
energia para substituir os combustíveis fósseis. Entre as diversas fontes existentes pode-se
destacar a energia termonuclear, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, entre
outras. No entanto, o hidrogênio permanece como a melhor possibilidade por possuir
características únicas em comparação com os outros combustíveis em questão (Veziroglu e
Barbir, 1992). O hidrogênio é um combustível limpo, pois gera na sua combustão água como
produto. Apresenta 2,75 vezes mais energia (calor de combustão) do que os hidrocarbonetos
(Chen et al., 2001).
A produção biológica de hidrogênio utiliza a fração orgânica presente nas águas
residuárias, sendo um processo não agressivo ao meio ambiente por não consumir
combustíveis fósseis (Ren et al., 2007). A obtenção de hidrogênio por esse tipo de processo
pode ocorrer de duas formas: fotossíntese e fermentação, sendo o último tecnicamente mais
simples, apresentando vantagens como alta velocidade de produção de hidrogênio, atuação de
uma enzima, a hidrogenase, que não requer suprimento direto de ATP e baixos custos
encontrados nos processos fermentativos (Hawkes et al., 2002).
Estudos em reatores operados em bateladas seqüenciais vêm sendo realizados, sob
diversas condições, por grupos da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de
São Paulo (EESC/USP) e da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia
(EEM/IMT), obtendo bons desempenhos operacionais. A possibilidade de produção de
hidrogênio neste tipo de reator existe e é algo que apresenta bom potencial de estudo e
pesquisa, aliado a alta capacidade de degradação anaeróbia do soro de leite.
O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a aplicação do reator
anaeróbio, operado em bateladas seqüenciais, com biomassa imobilizada em suporte inerte e
recirculação da fase líquida (AnSBBR), no processo de produção de biohidrogênio a partir do
276

soro de leite. A eficiência e o fator de conversão (entre o hidrogênio produzido e a matéria
orgânica consumida) serão analisados em função da variação da carga orgânica imposta ao
sistema, modificando-se a concentração afluente e o tempo de ciclo do reator. Além disso,
será avaliada a eficiência e estabilidade do reator em função da variação da temperatura.
Material e Métodos
AnSBBR com biomassa imobilizada e recirculação
A Figura 1 mostra o esquema do sistema proposto para a produção de biohidrogênio a
partir do tratamento anaeróbio de soro de leite.
O reator é constituído por um frasco de acrílico cilíndrico com as seguintes dimensões:
540 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede. A parte
inferior do reator é composta por um compartimento de 40 mm de altura destinado a favorecer
a distribuição da água residuária e, na parte superior, um compartimento com 60 mm de altura
utilizado como câmara coletora de biogás (H2, CH4 e CO2). Dessa forma, o volume total do
reator foi de 4,3 L (volume vazio).
O suporte de imobilização da biomassa foi acondicionado entre telas de aço Inox –
314, revestidas na parte superior por telas de PVC, dividindo a altura de 540 mm do reator em
5 estágios para evitar a compactação do leito e a passagem das partículas de suporte entre os
estágios.
O sistema de recirculação é composto (i) por um reservatório lateral, o qual contem
um volume de 2,9 L (volume vazio), constituído por um frasco de acrílico cilíndrico com as
seguintes dimensões: 430 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura
de parede; e (ii) por uma bomba peristáltica com vazão ajustável, marca Ismatec modelo
MCP, com vazão máxima de 52,3 L.h-1. Um tubo graduado de 100 mL está interligado ao
sistema de recirculação para medidas da vazão de recirculação. Dessa forma, o volume total
resultante da soma do volume do reator (4,3 L) e do reservatório (2,9 L) é de 7,2 L.
Uma unidade de controle é utilizada para automatizar as operações de carga, descarga e
recirculação.
A alimentação e descarga são realizadas por bombas tipo diafragma marca
Prominent®, modelos Beta/5 (com capacidade de até 30 L/h) e Concept/0223 (com capacidade
de até 23 L/h), respectivamente, auxiliadas por um sistema de automação composto por
temporizadores (marca Coel®, modelo RTST/20).
Para controle da temperatura (30,0; 22,5 e 15,0ºC) de operação, o sistema é mantido
em uma câmara munida de resistência, refrigerador, ventilador, sensor de temperatura e
controlador.
Inoculação
O inóculo foi obtido dos trabalhos anteriores de produção de hidrogênio realizados no
laboratório (Manssouri, 2012; Dos Santos, 2012). O material suporte junto com a biomassa
que cresceu nos referidos reatores foram guardados em geladeira e usados no presente
trabalho.
Água residuária
A água residuária utilizada foi formulada a base de soro de leite, fixando-se a razão
entre a fonte de carbono e a fonte de nitrogênio (C/N) igual a 40, pH igual a 6,0 e razão
DQO/P menor que 500 (1000:2). A Tabela 1 descreve a composição da água residuária para
uma concentração em termos de DQO igual a 1000 mg/L (adaptado de Del Nery, 1987).
A relação C/N (g-C/g-N) foi calculada de acordo com a porcentagem em massa de
carbono e nitrogênio dos elementos lactose (glicose-galactose – C12H22O11 – 144g-C/342gsacarose) e uréia (CH4N2O – 28g-N/60g-uréia), que constituirão parte do meio. Assim, a
relação C/N utilizada nesse estudo foi:
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893/20 = (893·144/342) / (20·28/60) = 376,0/9,33 = 40,3 g-C/g-N
A relação C/P (g-C/g-P) foi calculada de acordo com a porcentagem em massa de
carbono e fósforo dos elementos lactose (glicose-galactose – C12H22O11 – 144g-C/342gsacarose) e sais de fósforo (KH2PO4 – 31g-P/136g-KH2PO4; K2HPO4 – 31g-P/174g-K2HPO4;
Na2HPO4 – 31g-P/142g-Na2HPO4), que constituirão parte do meio. Assim, a relação C/P
utilizada nesse estudo foi:
Em termos de C: (893·144/342) / (5,36·31/136 + 1,30·31/174 + 2,70·31/142)
= 376,0/2,04 = 184,3 g-C/g-P
Em termos de DQO: (1000) / (5,36·31/136 + 1,30·31/174 + 2,70·31/142)
= 1000/2,04 = 490,2 g-DQO/g-P

(a)

(c)

(b)

(d)

(e)
Figura 1: Esquema do (a) AnSBBR com recirculação utilizado nos ensaios e detalhes do (b)
reator, (c) suporte da tela de aço, (d) tela de aço e (e) reservatório
[Notação: 1 – reator contendo biomassa imobilizada; 2 – reservatório lateral; 3 – medidor de vazão; 4 – bomba
de recirculação; 5 – bomba de descarga; 6 – bomba de alimentação; 7 – reservatório de água residuária;
8 – unidades de controle; 9 - Proveta de coleta do efluente; 10 – saída do biogás].
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Tabela 1: Composição da água residuária sintética a ser utilizada nos ensaios.
Composto
Concentração (mg/L)
Lactose (soro de leite)

893,0

(relação teórica: 1000 mg-DQO = 893 mg-lactose)

(1000 mgDQO/L)

Uréia (CH4N2O)
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O)
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O)
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O)
Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O)
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O)
Dióxido de selênio (SeO2)
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)
Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4)
Bicarbonato de sódio (NaHCO3)

20,0
0,50
2,50
0,25
2,06
0,04
0,04
5,36
1,30
2,70
500,0

O soro desidratado (em pó) comercial utilizado para a elaboração da água residuária a
partir da dissolução com água de torneira possui a composição mostrada na Tabela 2.
Tabela 2: Composição do soro desidratado (em pó) comercial (Marca Elegê) a ser utilizado
para a elaboração da água residuária pela dissolução em água de torneira.
Composição
%
Carboidrato
73,1
Proteína
11,2
Gorduras Totais
2,0
Fibra
0,0
Cálcio
0,4
Sódio
0,7
Outros minerais
7,6
Umidade
5,0
Valor Energético (kcal/kJ) = 354 kcal/100g ou 1504 kJ/100g

Suporte de imobilização da biomassa anaeróbia
O meio suporte utilizado para aderência da biomassa foi polietileno de baixa
densidade obtido como apara de usina de reciclagem de plástico, de acordo com os trabalhos
de Fernandes (2008) e Peixoto (2008).
Análises físico-químicas e exames microbiológicos
O monitoramento do reator foi efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do
efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada (CSF)
(como demanda química de oxigênio – DQO e carboidratos totais), alcalinidade parcial (AP),
alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB),
ácidos voláteis totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos
suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do
volume de meio alimentado/descarregado. Tais análises foram realizadas de acordo com o
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995) e o método de
Dubois (1956) para a determinação dos carboidratos totais. Estes parâmetros foram
monitorados com uma freqüência de duas a quatro vezes por semana, dependendo do
parâmetro.
Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, nbutanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico)
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foram analisados por cromatografia em fase gasosa, utilizando-se um cromatógrafo Hewlett
Packard® modelo 7890 equipado com detector de ionização de chama e coluna HP-Innowax,
com 30 m × 0,25 mm × 0,25 m de espessura do filme. O gás de arraste utilizado foi o
hidrogênio com vazão de 30 mL/min, a temperatura do injetor foi de 250ºC, a razão de “split”
de 1 (extração com éter etílico) ou 10 (“head-space”) e o volume de injeção de 1 L. A
temperatura do forno foi programada da seguinte forma: em 100ºC por 1 min, de 100ºC à
150ºC em 8ºC/min, em 150ºC por 1 min, de 150ºC à 200ºC em 35ºC/min, e em 200ºC por 1
min (extração com éter etílico) ou de 35ºC à 38ºC em 2ºC/min, de 38ºC à 75ºC em 10ºC/min,
de 75ºC à 120ºC em 35ºC/min, em 120ºC por 1 min, de 120ºC à 170ºC em 10ºC/min e em
170ºC por 2 min (“head-space”). A temperatura do detector foi de 280ºC (extração com éter
etílico) ou 300ºC (“head-space”) com fluxo de ar sintético de 300 mL/min e vazão de “make
up” de nitrogênio de 30 mL/min. Foram utilizados nessas análises os métodos de extração
com éter etílico ou por “head-space”.
A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio (hidrogênio, metano e
dióxido de carbono) foi analisada por cromatografia em fase gasosa, utilizando-se um
cromatógrafo Hewlett Packard® modelo 7890 equipado com detector de condutividade
térmica e coluna GS-Carbonplot, com 30 m × 0,53 mm × 3,0 m de espessura do filme. O gás
de arraste utilizado foi o argônio com vazão de 24 mL/min, a temperatura do injetor foi de
130ºC, a razão de “split” de 2 e o volume de injeção de 100 L. A temperatura do forno foi
programada da seguinte forma: em 40ºC por 2 min, de 40ºC à 60ºC em 5ºC/min, de 60ºC à
95ºC em 25ºC/min, de 95ºC à 200ºC em 5ºC/min. A temperatura do detector foi de 230ºC,
com vazão de “make up” de nitrogênio de 12 mL/min. A produção foi analisada por
gasômetro de deslocamento de líquido ou por meio de medidor de gás Rittter modelo
MilligasCounter.
Ao final de cada condição operacional foram retiradas do reator amostras de biomassa
para exame microbiológico. As amostras serão examinadas em lâminas de vidro cobertas com
filme de Ágar a 2 %, por microscopia óptica comum e de contraste de fase por fluorescência,
utilizando microscópio Olympus® modelo BX41, com sistema de câmera digital Optronics e
aquisição de imagens feita pelo software Image Pro-Plus® versão 4.5.0. Os exames
microbiológicos serão úteis para avaliação de possíveis mudanças na ecologia microbiana em
função das condições operacionais em estudo.
Procedimento experimental da operação do reator
Os ensaios são realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas (10,1;
13,4; 15,0; 20,1 e 30,1 gDQO/L.d), as quais serão modificadas em função: (i) da concentração
afluente (4250 e 6350 mgDQO/L) e (ii) do tempo de ciclo (4, 3 e 2 h, ou seja, 6, 8 e 12 ciclos
diários, conforme mostrado na Tabela 3).

Ensaio
1
2
3
4
5
6

Tabela 3: Resumos das condições experimentais estudadas.
Carga orgânica
Concentração Afluente Tempo de ciclo
volumétrica
(mgDQO.L-1)
(h)
(mgDQO.L-1.d-1)
4250
4,0
10,1
4250
3,0
13,4
4250
2,0
20,1
6350
4,0
15,0
6350
3,0
20,1
6350
2,0
30,1

A operação do reator é realizada da seguinte maneira: ao final de um ciclo, são
descarregados 1,5 L de meio (em 10 min), sendo mantidos no reator mais 2,0 L (denominados
volume residual), ou seja, o volume total de meio no sistema será de 3,5 L. Logo após essa
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descarga, um novo ciclo tem início com a alimentação (com vazão constante) de 1,5 L de
meio, em 10 min, e a simultânea recirculação da fase líquida (0,2 cm/s). Ao término do ciclo,
a recirculação será interrompida e, em seguida, inicia-se a descarga do reator. Assim, o ciclo é
repetido, caracterizando as bateladas seqüenciais.
Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, são obtidos perfis ao
longo do ciclo de operação de algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis são retiradas
amostras ao longo do tempo de operação de um ciclo. As variáveis de interesse são:
concentrações de matéria orgânica na forma filtrada, de alcalinidade a bicarbonato, de ácidos
voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e alcoóis), de biogás
(composição e produção), além do pH. Desta forma, é possível obter uma melhor
compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção
dos perfis anteriormente citados são colhidas em intervalos de 15 a 60 min ao longo do ciclo.
O volume total retirado nas amostragens é de, no máximo, 350 mL, ou seja, 10% do volume
de meio reacional do sistema. Após cada operação, amostras do lodo são retiradas do reator
para análise microbiológica. Dessa forma, uma nova condição experimental é implementada
alterando-se a concentração afluente ou o tempo de ciclo do reator.
Os resultados experimentais obtidos no monitoramento do sistema e nos perfis ao
longo de um ciclo, em cada condição operacional, são analisados considerando-se a influência
das variáveis estudadas sobre a estabilidade e o desempenho do processo, do fator de
conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida, e da relação entre
hidrogênio, metano e dióxido de carbono formados. Além disso, as análises microbiológicas
terão utilidade para avaliação das mudanças na ecologia microbiana.
Os ensaios descritos anteriormente na Tabela 3 são realizados na temperatura
constante de 30,0ºC. A partir dos resultados obtidos, será possível definir as melhores
condições operacionais em termos de produção de biohidrogênio. Dessa forma, o efeito da
variação da temperatura será verificado pela realização de ensaios nessas condições
denominadas de otimizadas em 22,5 e 15,0ºC.
Fundamentos teóricos
A eficiência de remoç
ST) no sistema é calculada pela
Equação (1), na qual CSAFL é a concentração de matéria orgânica total no afluente e CST é a
concentração de matéria orgânica total no efluente.
A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (SF) é calculada pela Equação
(2), na qual CSF é a concentração de matéria orgânica filtrada no efluente.
A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada () para os perfis ao longo do
ciclo é calculada pela Equação (3), na qual CSAFL0 é a concentração de matéria orgânica
filtrada no interior do reator no início do ciclo (tempo zero), ou seja, a concentração de
matéria orgânica no reator após a diluição inicial do afluente.
A carga orgânica aplicada volumétrica (COAV) é definida como sendo a quantidade
de matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por volume de meio do reator
(gDQO/L.d). Para reatores operados em batelada é calculada pela Equação (4), na qual VA é o
volume de água residuária alimentada no ciclo, N é o número de ciclos por dia, C SAFL é a
concentração de matéria orgânica no afluente e VR é o volume de água residuária no reator.
A carga orgânica aplicada específica (COAE) é definida como sendo a quantidade de matéria
orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por massa de sólidos totais voláteis no
reator (gDQO/gSVT.d). Para reatores operados em batelada é calculada pela Equação (5), na
qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do reator.
A carga orgânica removida volumétrica (CORVSF), para amostras filtradas, é definida
como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por volume de meio do reator (gDQO/L.d). Para reatores operados em batelada é calculada
pela Equação (6).
A carga orgânica removida específica (CORESF), para amostras filtradas, é definida
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como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por massa de sólidos totais voláteis no reator (gDQO/gSVT.d). Para reatores operados em
batelada é calculada pela Equação (7), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no
interior do reator.
O fator de rendimento entre o hidrogênio produzido (mL-CNTP) e carboidratos totais
(CT) consumidos permite analisar a produção específica de hidrogênio (Equação 8).

 ST (%) 
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 100
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(1)

 SF (%) 

C SAFL0  C SF
 100
C SAFL0
(4)

VR
V  N  C SAFL  C SF 
CORVSF  A
(6)
VR

YH 2 / CT 

COAE 

C SAFL  C SF
 100
C SAFL

(2)

(3)

VA  N   CSAFL

(5)
M SVT
V  N  CSAFL  CSF 
CORE SF  A
(7)
M SVT

VH 2CNTP
(8)
VA  N   CSAFL  CSF 

Resultados Parciais
Até o presente momento, 3 condições, além da pré-operação para adaptação do
pesquisador às análises de rotina, haviam sido realizadas. As duas primeiras foram os ensaios
1 e 2 da Tabela 3, com carga orgânica de 10,1 e 13,4 mgDQO.L-1.d-1. A terceira condição foi
uma adaptação da biomassa na tentativa de resolver um problema encontrado nas duas
primeiras condições que será melhor detalhado a seguir. Esta operação foi realizada com
sacarose em substituição ao soro de leite.
A Figura 2 apresenta os valores do monitoramento diário da remoção do carboidrato
tanto bruto quanto filtrado.

Figura 2: Monitoramento diário da eficiência de remoção do carboidrato. ( - não filtrado e
 - filtrado).
Nota-se que o sistema atingiu uma estabilidade na remoção de carboidratos,
apresentando uma queda no começo da pré-operação e no começo da terceira condição,
operada com sacarose. A mudança de substrato explica esta última instabilidade.
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A Figura 3 apresenta o monitoramento diário da composição do biogás produzido.

Figura 3: Monitoramento diário da composição do biogás produzido
( - % CO2,  - % H2 e  - % CH4).

As duas primeiras condições apresentaram o grave problema de produzirem
hidrogênio apenas no começo da operação, passando a produzir apenas metano e gás
carbônico durante a estabilização do processo. A condição 1 apresentou, na estabilidade, um
biogás com 49% de CH4 e 51% de CO2, enquanto a fase 2 apresentou um biogás com 39% de
CH4 e 61% de CO2.
A primeira medida buscando eliminar este problema foi reduzir o pH de entrada para
um valor próximo de 5,0, buscando inibir a ação dos microrganismos metanogênicos que, de
acordo com a literatura, não se desenvolvem neste pH. Porém o hidrogênio não foi produzido.
Buscando outra solução para o problema, a condição 3 foi modificada. O material suporte foi
completamente lavado e o substrato usado passou a ser a sacarose. O objetivo desta mudança
seria adaptar a biomassa do reator, eliminando as metanogênicas. De fato apenas hidrogênio
(53% do biogás) e gás carbônico (47% do biogás) foram produzidos. O próximo passo é
retornar para a alimentação com soro de leite e observar se existiu uma adaptação da biomassa
para que não ocorra produção de metano.
A Figura 4 apresenta o monitoramento diário dos principais produtos intermediários.
Em todas as condições o principal metabólito foi o ácido acético. O etanol apareceu em
quantidade significativa apenas na operação com sacarose. Por último, o ácido capróico teve
um aumento de concentração apenas na condição 2.
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Figura 4: Principais produtos intermediários
( - Etanol,  - Ácido acético,  - Ácido propiônico,  - Ácido butírico,  - Ácido capróico).
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Resumo. Este projeto estará direcionado à avaliação do reator anaeróbio operado em
batelada alimentada sequencial contendo biomassa imobilizada e com recirculação da fase
líquida (AnSBBR) aplicado à produção de biohidrogênio pelo tratamento de efluente do
processo de produção de biodiesel. Nesse trabalho serão avaliadas a produção de
biohidrogênio, o fator de conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida,
a estabilidade e eficiência do reator quando submetido a diferentes cargas orgânicas, as
quais serão modificadas em função da concentração afluente, do tempo de enchimento e do
tempo total de ciclo do reator.
Introdução
O desenvolvimento de processos anaeróbios para tratamento de águas residuárias tem
mostrado grande progresso nos últimos anos devido aos novos projetos de reatores mais
eficientes e mais estáveis e com menores custos de manutenção e operação. Um ciclo típico
do reator anaeróbio operado em batelada e batelada alimentada compreende quatro etapas: (i)
alimentação que pode ter o tempo de enchimento variável, definindo a estratégia de
enchimento como batelada e/ou batelada alimentada; (ii) tratamento propriamente dito, por
meio das biotransformações dos constituintes da água residuária por microrganismos; (iii)
sedimentação quando a biomassa se encontrar na forma granulada (ASBR), pois quando a
biomassa se encontra na forma imobilizada em suporte inerte (AnSBBR) esta etapa não é
necessária; e (iv) descarga, com retirada do líquido tratado e clarificado (Dague et al., 1992;
Fernandes et al., 1993; Zaiat et al., 2001). As maiores vantagens desse tipo de operação são a
sua simplicidade, controle de qualidade eficiente do efluente e possibilidade de aplicação
deste tipo de tratamento em uma grande quantidade de águas residuárias.
Atualmente, verifica-se em literatura um aumento da potencial aplicação desses
reatores na geração de biohidrogênio num contexto amplo no qual as águas residuárias
passam a ser tratadas como matéria-prima e não como resíduos de um processo, com o intuito
de viabilizar a obtenção de energia a partir do hidrogênio gerado, sendo mantido o objetivo do
controle da poluição ambiental com a adequação de todos os resíduos gerados no processo
para a disposição no ambiente. A produção biológica de hidrogênio torna-se uma das mais
atrativas, pois é uma tecnologia de baixo custo quando comparada a outras técnicas e requer
menos energia para geração, podendo ocorrer por meio de dois processos: fotossíntese e
processo fermentativo. A fermentação é tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser
obtido de matéria orgânica presente em águas residuárias. Diversas pesquisas demonstram a
viabilidade da utilização do H2, produzido biologicamente, para geração de energia (Wu et al.,
2003; Alzate-Gaviria et al, 2007; Leite et al., 2008).
Diferentes águas residuárias são utilizadas como substrato para a produção de
biohidrogênio, nas quais a fonte de matéria orgânica carbonácea consta de sacarose, amido de
trigo, fração orgânica de resíduos sólidos, efluente de reatores biológicos, óleos vegetais e
resíduos da produção de biodiesel. O objetivo comum de tais estudos consta da avaliação da
produtividade de hidrogênio e da estabilidade operacional (Alzate et al, 2007; Jeong et al.,
2007; Argun et al., 2008; Lin e Lay, 2004a-b, 2005; O-Thong et al., 2008; Oztekin et al.,
2008; Sabourin-Provost et al., 2009; Ito et al., 2005; Nishio e Nakashimada, 2007; Yang et al.,
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2008) e, além disso, investigam a melhoria da composição das águas residuárias em termos do
equilíbrio de nutrientes no intuito de possibilitar acréscimo de produtividade de hidrogênio e,
assim, otimizar a aplicação desses diversos efluentes (Lin e Lay, 2005; Argun et al., 2008;
Turcot et al., 2008).
Neste contexto, esse projeto objetiva a verificação das características do reator
operado em batelada alimentada com recirculação da fase líquida e biomassa imobilizada em
suporte inerte (AnSBBR), aplicado ao tratamento de efluente do processo de produção de
biodiesel para a produção de biohidrogênio. Dessa forma, será avaliada a influência da carga
orgânica, o tempo de ciclo e o tempo de enchimento sobre a eficiência e fator de conversão
(entre a matéria orgânica utilizada e o hidrogênio produzido) como também a estabilidade das
variáveis monitoradas no intuito de se obter um criterioso conhecimento sobre a viabilidade
biotecnológica desse sistema.
Material e Métodos
AnSBBR com biomassa imobilizada e recirculação da fase líquida
As Figuras 1 e 2 mostram o esquema do sistema proposto para a produção de
biohidrogênio a partir do tratamento anaeróbio de efluente do processo de produção de
biodiesel. O reator, com capacidade para 1,5 L de meio líquido além do suporte inerte e
biomassa, será constituído por um frasco de acrílico, cilíndrico, com as seguintes dimensões:
540 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede (volume
total de 3,6 L). Será utilizada uma unidade de controle para automatizar as operações de
carga, descarga e recirculação.
O suporte de imobilização da biomassa será acondicionado entre telas de aço Inox –
314, dividindo a altura de 540 mm do reator em 5 estágios para evitar a compactação do leito.
Na parte inferior do reator haverá um compartimento de 20 mm de altura destinado a
favorecer a distribuição da água residuária e, na parte superior, um compartimento com
40 mm de altura que funcionará como câmara coletora de biogás (H2, CH4 e CO2).
O sistema de recirculação será composto (i) por um reservatório lateral, o qual conterá
um volume de meio de 1,5 L, constituído por um frasco de acrílico, cilíndrico, com as
seguintes dimensões: 300 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura
de parede (volume total de 2,0 L); e (ii) bomba peristáltica marca Ismatec® modelo MCP,
com capacidade de até 30 L.h-1. Uma bureta de 100 mL será interligada ao sistema de
recirculação para medidas da vazão de recirculação. O volume total de meio reacional,
resultante da soma do volume de meio contido no reator (1,5 L) e no reservatório paralelo
(1,5 L) será de 3,0 L.
A alimentação e descarga serão realizadas por bombas tipo diafragma marca
Prominent®, modelos Beta/5 (com capacidade de até 30 L.h-1) e Concept/0223 (com
capacidade de até 23 L.h-1), respectivamente, auxiliadas por um sistema de automação
composto por temporizadores marca Coel®, modelo RTST/20.
O reator será colocado em uma câmara mantida a 30±1 ºC, na qual a manutenção da
temperatura será realizada por um sistema composto de sensor, controlador (Novus®, modelo
N480), ventilador e resistência elétrica.
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Figura 1 – Esquema do AnSBBR com recirculação a ser utilizado nos ensaios
[Notação: 1 - reator contendo biomassa imobilizada; 2 - reservatório lateral; 3 - bomba de reciclo;
4 - medidor de vazão; 5 - bombas de alimentação; 6 - reservatório de água residuária; 7 - válvulas
de descarga; 8 - bomba de descarga; 9 - saída do efluente; 10 - saída de biogás; 11 - unidade de
controle;  ligações hidráulicas; - - - ligações elétricas].

(b)

(a)

(c)

(d)

Figura 2 – Detalhes do: (a) reator, (b) suporte da tela de aço, (c) tela de aço, (d) reservatório.
Inóculo
O inóculo utilizado nos experimentos (volume de aproximadamente 2 L) será
proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando
água residuária de abatedouro de aves (Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê-SP. Este
inóculo apresenta valores de concentração de sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais
(SVT) próximos a 62 e 51 g.L-1, respectivamente.
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Dessa forma, a proposta é iniciar o ensaio com um inóculo formado por lodo
anaeróbio "in natura" proveniente de reator tipicamente metanogênico, ou seja, contendo um
diversificado consórcio microbiano com microrganismos acidogênicos, acetogênicos e
metanogênicos. Assim, a partir das condições experimentais impostas, o intuito é favorecer
uma adaptação do lodo para o enriquecimento de microrganismos produtores de
biohidrogênio, geralmente do gênero Clostridium.
Suporte de imobilização da biomassa anaeróbia
O meio suporte utilizado para aderência da biomassa foi polietileno de baixa
densidade obtido como apara de usina de reciclagem de plástico (aproximadamente 0,5 cm de
comprimento e 0,2 cm de diâmetro).
Água residuária
A água residuária a ser utilizada será formulada a base de efluente do processo de
produção de biodiesel (glicerina bruta), Figura 3, fixando-se a razão entre a fonte de carbono e
a fonte de nitrogênio-uréia (C/N), pH igual a 6,0 e razão DQO/P menor que 500 (1000:2). A
Tabela 1 descreve a composição da água residuária para uma concentração em termos de
DQO igual a 1000 mg.L-1.

Figura 3 – Reação de transesterificação de glicerídeos que produz glicerina como coproduto.
Tabela 1 – Composição da água residuária sintética*.
Composto
Glicerina bruta – efluente do processo de produção de biodiesel

Concentração (mg.L-1)
769

(relação teórica: 1000 mg-DQO = 769 mg-glicerina bruta)

Uréia (CH4N2O)
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O)
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O)
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O)
Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O)
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O)
Dióxido de selênio (SeO2)
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)
Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4)
Bicarbonato de sódio (NaHCO3)

(1000 mgDQO.L-1)

5,8
0,50
2,50
0,25
2,06
0,04
0,04
5,36
1,30
2,70
500,0

* pH (ajustado pela adição de ácido clorídrico 12 M) = 5,0

Análises físico-químicas e exames microbiológicos
O monitoramento do reator será efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do
efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada (CSF)
(como demanda química de oxigênio – DQO), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade
intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis
totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST)
e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio
alimentado/descarregado. Tais análises serão realizadas de acordo com o Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando também o método
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proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na
determinação da alcalinidade. Esses parâmetros serão monitorados com uma frequência de
duas a quatro vezes por semana, dependendo do parâmetro.
Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, nbutanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico)
serão analisados por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo de fase
gasosa Agilent Technologies 7890 equipado com detector de ionização de chama (FID), com
injetor automático (fase líquida e “head space”) GC Sampler 80 e com coluna HP-Innowax
com 30 m × 0,25 mm × 0,25 m de espessura do filme. O gás de arraste utilizado é o
hidrogênio com vazão de 1,56 mL.min-1. A temperatura do injetor é de 250ºC, o volume de
injeção de 400 L e a razão de “split” 10 (“head-space”). A temperatura do forno é
programada da seguinte forma: de 35ºC à 38ºC em 2ºC.min-1, de 38ºC à 75ºC em 10ºC.min-1,
de 75ºC à 120ºC em 35ºC.min-1, em 120ºC por 1 min, de 120ºC à 170ºC em 10ºC.min-1 e em
170ºC por 2 min (“head-space”). A temperatura do detector é de 280ºC (“head-space”) com
fluxo de hidrogênio (combustível) de 30 mL.min-1 de ar sintético (comburente) de 300
mL.min-1 e vazão de “make up” de nitrogênio de 30 mL.min-1. Será utilizado nessa análise o
método por “head-space”, utilizando como padrão interno o ácido crotônico (na determinação
dos ácidos voláteis) e isobutanol (na determinação da acetona e álcoois).
A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio será analisada por
cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo de fase gasosa Agilent
Technologies 7890 equipado com detector de condutividade térmica (TCD) e coluna GSCarbonplot com 30 m × 0,53 mm × 3,0 m de espessura do filme. O gás de arraste utilizado é
o argônio com vazão de 3,67 mL.min-1, a temperatura do injetor é de 185ºC, e o volume de
injeção de 200 L e a razão de “split” de 10. A temperatura do forno é programada da
seguinte forma: 40°C isotérmico em 5 min. A temperatura do detector é de 150ºC, com vazão
de “make up” de argônio de 8,33 mL.min-1.
A produção volumétrica foi analisada por medidor de gás Rittter modelo
MilligasCounter.
A quantificação da biomassa presente no biorreator será feita a cada condição
experimental. O procedimento constará, inicialmente, de desmontar o biorreator e retirar todo
suporte inerte (SI) presente no reator juntamente com a biomassa aderida e/ou retida (B). O
meio líquido contido nessa denominada "mistura total suporte inerte + biomassa" será
drenado naturalmente e a medida da massa total foi realizada (MT-SI+B). Após
homogeneização da "mistura total suporte inerte + biomassa", será retirada uma amostra
denominada "mistura amostra suporte inerte + biomassa" (MA-SI+B), na qual será medida a
massa e feita uma lavagem com água destilada no intuito de separar o suporte inerte da
biomassa. O suporte inerte separado será levado à estufa (103ºC) por 24h para secagem e
posterior resfriamento em dessecador para medida da massa (MA-SI). A biomassa separada
será quantificada (MA-B), na forma de sólidos voláteis totais da amostra (estufa a 103ºC por
24h e posterior mufla a 550ºC por 2h).
Dessa forma, será possível quantificar a biomassa presente no biorreator de três
formas:
(i) quantidade total de biomassa presente no biorreator (MSVT), calculada pela relação
dos sólidos voláteis totais da amostra (MA-B) e as massas da "mistura total suporte inerte +
biomassa" (MT-SI+B) e da "mistura amostra suporte inerte + biomassa" (MA-SI+B), através da
seguinte equação MSVT = MA-B . MT-SI+B / MA-SI+B;
(ii) relação entre a quantidade total da biomassa e a quantidade total de suporte inerte
presentes no biorreator (C'X-SVT), calculada pela relação entre os sólidos voláteis totais (MA-B)
e a massa de suporte da amostra (MA-SI), através da seguinte equação C'X-SVT = MA-B / MA-SI;
(iii) relação entre a quantidade total de biomassa e o volume de meio líquido contido
no reator (CX-SVT), calculada pela relação entre os sólidos voláteis totais (MA-B) e o volume de
meio líquido contido no biorreator (VR), através da seguinte equação CX-SVT = MA-B / VR.
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Essas três formas de quantificar a biomassa aderida e/ou retida no biorreator possuem
importâncias distintas e complementares. A primeira maneira (item i) informa sobre a
quantidade total de biomassa que ficou aderida e/ou retida no biorreator ao longo da condição
experimental, sendo um indicativo da eficiência da configuração do biorreator em reter a
biomassa, a qual considera o modo de mistura (agitação ou recirculação da fase líquida), o
tipo e concentração da água residuária utilizada (qualidade e quantidade de substrato) e o
modo de operação (batelada, batelada alimentada ou contínuo).
Portanto, essa variável permite calcular as variáveis de projeto denominadas de
"específicas" (cargas orgânicas aplicadas e removidas), ou seja, aquelas que não dependem do
volume (denominadas de volumétricas) de meio, mas da biomassa presente no sistema.
Entretanto, por ser uma grandeza extensiva, ou seja, depender do "tamanho do sistema",
existe a necessidade do cálculo efetuado pelas duas maneiras seguintes. Assim, tem-se a
segunda maneira (item ii) que relaciona a variável extensiva anterior com a massa de suporte
inerte, sendo esta uma grandeza intensiva, ou seja, não depende do "tamanho do sistema". A
aplicação desta variável contribui para a estimativa da massa de suporte inerte necessária para
um projeto de biorreator em diferente escala. De forma análoga, a terceira maneira (item iii)
que relaciona a variável extensiva (item i) com o volume de meio líquido presente no sistema
é também uma grandeza intensiva. A aplicação desta variável pode contribuir para a
interpretação e/ou comparação de resultados obtidos em diferentes biorreatores, pois está
relacionada com a concentração de substrato (relação entre massa de substrato e volume de
meio líquido) que é a forma intrinsicamente importante para relacionar as reações do
metabolismo celular com o crescimento dos microrganismos (formação daqueles que melhor
se adaptaram às condições ambientais impostas), o aproveitamento de nutrientes (substrato
alimentado ao biorreator), a formação/consumo de intermediários (ácidos e solventes) e a
liberação do produto final (biohidrogênio).
Os exames microbiológicos serão realizados no intuito de permitir verificar as
possíveis morfologias microbianas presentes no sistema. As amostras serão examinadas em
lâminas de vidro por microscopia óptica comum e de contraste de fase por fluorescência,
utilizando microscópio Olympus® Microscópio OLYMPUS BX-41-FL-III com câmera
digital colorida 3.3 MPixel QCOLOR3C e "software" para análise de imagem IMAGE PROEXPRESS v. 5.1.
Imobilização da biomassa anaeróbia
O lodo anaeróbio será imobilizado em partículas do suporte inerte (polietileno de
baixa densidade – Figura 4), conforme metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). As
partículas do suporte inerte deverão ser colocadas em recipiente e o lodo será adicionado até
que toda o suporte esteja em contato com ele. Este contato se dará por 2 horas. Decorrido este
período, as matrizes com as células aderidas serão colocadas em meio (o mesmo a ser
utilizado nos experimentos) para lavagem dos sólidos fracamente aderidos. O meio será
drenado e o inóculo estará pronto para ser inserido no reator.

Figura 4 – Fotografia do material suporte.
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Procedimento experimental da operação do reator
Os ensaios serão realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas
modificadas em função da concentração afluente, de 3000 e 4500 mgDQO.L-1, e do tempo de
ciclo, de 4, 3 e 2 h, ou seja, 6, 8 e 12 ciclos diários, conforme mostrado na Tabela 2.
Tabela 2 – Resumos das condições experimentais a serem estudadas.
Ensaio
1
2
3
4
5
6

Concentração
(mgDQO.L-1)
3000
3000
3000
4500
4500
4500

Tempo de
ciclo
(h)
4,0
3,0
2,0
4,0
3,0
2,0

Tempo de
Enchimento
(h)
2,0
1,5
1,0
2,0
1,5
1,0

Carga orgânica
volumétrica
(gDQO.L-1.d-1)
9,0
12,0
18,0
13,5
18,0
27,0

Obs.: VA = 1,5 L; VR = 3,0 L.

A operação do reator será realizada da seguinte maneira: no final do ciclo serão
descarregados 1,5 L de meio em 10 min e 1,5 L de meio (volume residual) será mantido no
reator, ou seja, o volume total de meio no reator será de 3 L, sendo o volume
alimentado/descarregado por ciclo aquele presente no reservatório paralelo (1,5 L), sendo o
restante de meio, denominado de volume residual (1,5 L), mantido no interior do reator a cada
ciclo. Logo após essa descarga, um novo ciclo terá início, no qual haverá a recirculação do
meio (0,2 cm.s-1 e 20 L.h-1) e o tempo de alimentação (2, 1,5 e 1 h) variará em função do
tempo total de ciclo (4, 2 e 1 h – 50 % do tempo total de ciclo) conforme a condição estudada,
com vazão de alimentação constante de um volume de 1,5 L (50 % do volume de meio
reacional) de meio a ser tratado. Ao término do ciclo, a recirculação será interrompida e, em
seguida, iniciar-se-á a descarga e, assim, o ciclo será repetido, caracterizando as bateladas
alimentadas sequenciais.
Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, serão obtidos perfis ao
longo do ciclo de operação de algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis serão
retiradas amostras ao longo do tempo de operação de um ciclo. As variáveis de interesse
serão: concentrações de matéria orgânica na forma filtrada, de alcalinidade a bicarbonato, de
ácidos voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e álcoois), de
biogás (composição e produção), além do pH. Desta forma, será possível obter uma melhor
compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção
do perfil anteriormente citado serão colhidas em intervalos de tempo ao longo do ciclo de 15 a
60 min. O volume total retirado nas amostragens será de no máximo 300 mL, ou seja, 10% do
volume de meio reacional do sistema. Após cada operação, amostras do lodo serão retiradas
do reator para análise microbiológica. Dessa forma, uma nova condição experimental será
implementada alterando-se a concentração afluente e/ou os tempos de ciclo e de alimentação
do reator.
Os resultados experimentais obtidos no monitoramento do sistema e nos perfis ao
longo de um ciclo, em cada condição operacional, serão analisados considerando-se a
influência das variáveis estudadas sobre a estabilidade e o desempenho do processo, além do
fator de conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida. Além disso, as
análises microbiológicas terão utilidade para avaliação das mudanças na ecologia microbiana.
Fundamentos teóricos
A eficiência de remoção de matéria orgânica total (ST) no sistema é calculada pela
Equação (1), na qual CSAFL é a concentração de matéria orgânica total no afluente e CST é a
concentração de matéria orgânica total no efluente.
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CSAFL  CST
100
(1)
CSAFL
A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (SF) é calculada pela Equação
(2), na qual CSF é a concentração de matéria orgânica filtrada no efluente.
C
 CSF
SF (%)  SAFL
100
(2)
CSAFL
A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada () para os perfis ao longo do
ciclo é calculada pela Equação (3), na qual CSAFL0 é a concentração de matéria orgânica
filtrada no interior do reator no início do ciclo (tempo zero), ou seja, a concentração de
matéria orgânica no reator após a diluição inicial do afluente.
C
 C SF
 (%)  SAFLO
 100
(3)
C SAFL0
A carga orgânica aplicada volumétrica (COAV) é definida como sendo a quantidade
de matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por volume de meio do reator
(gDQO.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela Equação (4), na
qual VA é o volume de água residuária alimentada no ciclo, N é o número de ciclos por dia,
CSAFL é a concentração de matéria orgânica no afluente e VR é o volume de água residuária no
reator.
V  N  C SAFL
COAV  A
(4)
VR
A carga orgânica aplicada específica (COAE) é definida como sendo a quantidade de
matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por massa de sólidos totais
voláteis no reator (gDQO.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em batelada pode ser calculada
pela Equação (5), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do reator.
V  N   CSAFL
COAE  A
(5)
M SVT
A carga orgânica removida volumétrica (CORVSF), para amostras filtradas, é definida
como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por volume de meio do reator (gDQO.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada pode ser
calculada pela Equação (6).
V  N  C SAFL  C SF 
CORVSF  A
(6)
VR
A carga orgânica removida específica (CORESF), para amostras filtradas, é definida
como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por massa de sólidos totais voláteis no reator (gDQO.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em
batelada pode ser calculada pela Equação (7), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis
totais no interior do reator.
V  N  C SAFL  C SF 
CORE SF  A
(7)
M SVT
O fator de rendimento entre o hidrogênio produzido e matéria orgânica consumida
permite analisar a produção específica de hidrogênio pela Equação (8).
VH 2  CNTP
YH 2 / CT 
(8)
VA   CSAFL  CSF 
ST (%) 
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Considerações Finais
O presente trabalho é uma continuação do estudo sobre reatores anaeróbios operados
em batelada sequencial realizado no Projeto Temático intitulado “Produção de Bioenergia no
Tratamento de Águas Residuárias e Adequação Ambiental dos Efluentes e Resíduos Gerados”
(Processo FAPESP nº 09/15.984-0). Sua contribuição será determinar a eficiência e o fator de
conversão (entre o hidrogênio produzido e a matéria orgânica utilizada) do reator AnSBBR,
em função da variação da carga orgânica, concentração afluente e dos tempos de ciclo e de
enchimento.
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Resumo. Pesquisas desenvolvidas por grupos da Escola de Engenharia de São Carlos da
Universidade de São Paulo (EESC/USP) e da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá
de Tecnologia (EEM/IMT) no campo dos reatores anaeróbios operados em batelada
sequencial, têm atingido resultados promissores em escala de bancada e de piloto no
tratamento de diferentes águas residuárias. Situado no escopo de estudo da produção de
bioenergia, este projeto buscará avaliar o reator anaeróbio operado em batelada sequencial
com biomassa imobilizada e recirculação da fase líquida na produção de biohidrogênio. O
efluente a ser tratado provirá da produção de biodiesel. Os fatores avaliados serão a
conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida, a produção de
biohidrogênio e a estabilidade e eficiência do reator quando submetido a diferentes cargas
orgânicas modificadas em função da concentração afluente e do tempo de ciclo.
Introdução
Os reatores anaeróbios operados em batelada sequencial vêm sendo pesquisados por
grupos da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) e
da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT), com enfoque no
estudo da otimização do biorreator convencional e de novas propostas de configurações para
viabilizar a aplicação do sistema em escala plena. Um ciclo típico do reator anaeróbio operado
em batelada e batelada alimentada compreende quatro etapas: alimentação, tratamento
propriamente dito; sedimentação, quando a biomassa se encontrar na forma granulada
(ASBR), não sendo necessária quando a biomassa se encontra na forma imobilizada em
suporte inerte (AnSBBR); e descarga, com retirada do líquido tratado e clarificado (Dague et
al., 1992; Fernandes et al., 1993; Zaiat et al., 2001).
A eficiência do reator na obtenção de hidrogênio é influenciada por diversas variáveis
como: o tipo de mistura, o tempo de enchimento e a carga orgânica, sendo este último
objetivo de estudo da presente pesquisa.
Atualmente, verifica-se na literatura um aumento da potencial aplicação desses reatores
na geração de biohidrogênio utilizando as águas residuárias como matéria-prima e não como
resíduos de um processo. Diversas pesquisas demonstram a viabilidade da utilização do H2,
produzido biologicamente, para geração de energia atrativa por ser de baixo custo e por
requerer menor energia para produção (Wu et al., 2003; Alzate-Gaviria et al, 2007; Leite et
al., 2008).
Material e Métodos
AnSBBR com biomassa imobilizada e recirculação da fase líquida
A Figura 1 mostra o esquema do sistema proposto para a produção de biohidrogênio
a partir do tratamento anaeróbio de efluente do processo de produção de biodiesel. O reator,
com capacidade para 1,5 L de meio líquido além do suporte inerte e biomassa, será
constituído por um frasco de acrílico, cilíndrico, com as seguintes dimensões: 540 mm de
altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede (volume total de 3,6 L).
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Será utilizada uma unidade de controle para automatizar as operações de carga, descarga e
recirculação.

(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Figura 1 – Esquema (a) do AnSBBR com recirculação a ser utilizado nos ensaios de
produção de biohidrogênio, e detalhes do: (b) reator, (c) suporte da tela de aço, (d) tela de aço,
(e) reservatório [Notação: 1 – reator contendo biomassa imobilizada; 2 – reservatório lateral;
3 – bomba de reciclo; 4 – medidor de vazão; 5 – válvula; 6 – bombas de alimentação; 7 –
reservatório de água residuária; 8 – válvulas de descarga; 9 – bomba de descarga; 10 – saída
do efluente; 11 – saída de biogás; 12 – unidade de controle;  ligações hidráulicas; ----ligações elétricas].
O suporte de imobilização da biomassa será acondicionado entre telas de aço Inox –
314, dividindo a altura de 540 mm do reator em cinco estágios. Na parte inferior do reator
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haverá um compartimento de 20 mm de altura para favorecer a distribuição da água residuária
e, na parte superior, um compartimento com 40 mm de altura que funcionará como câmara
coletora de biogás (H2, CH4 e CO2).
O sistema de recirculação será composto (i) por um reservatório lateral o qual conterá
1,5 L de medio, constituído por um frasco de acrílico, cilíndrico, com as seguintes dimensões:
300 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede (volume
total de 2,0 L); e (ii) bomba peristáltica marca Ismatec® modelo MCP, com capacidade de até
30 L.h-1. Uma bureta de 100 mL será interligada ao sistema de recirculação para medidas da
vazão de recirculação. O volume total de meio reacional, resultante da soma do volume de
meio contido no reator (1,5 L) e no reservatório paralelo (1,5 L) será de 3,0 L.
A alimentação e descarga serão realizadas por bombas tipo diafragma marca
Prominent®, modelos Beta/5 (com capacidade de até 30 L.h-1) e Concept/0223 (com
capacidade de até 23 L.h-1), respectivamente, auxiliadas por um sistema de automação
composto por temporizadores marca Coel®, modelo RTST/20.
O reator será colocado em uma câmara mantida a 30±1 ºC, na qual a manutenção da
temperatura será realizada por um sistema composto de sensor, controlador (Novus®, modelo
N480), ventilador e resistência elétrica.
Inóculo
O inóculo utilizado nos experimentos (volume de aproximadamente 2 L) será
proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando
água residuária de abatedouro de aves (Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê-SP. Este
inóculo apresenta valores de concentração de sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais
(SVT) próximos a 62 e 51 g.L-1, respectivamente.
Suporte de imobilização da biomassa anaeróbia
O meio suporte utilizado para aderência da biomassa foi polietileno de baixa densidade
obtido como apara de usina de reciclagem de plástico (aproximadamente 0,5 cm de
comprimento e 0,2 cm de diâmetro).
Água residuária
A água residuária a ser utilizada será formulada a base de efluente do processo de
produção de biodiesel (glicerina bruta), fixando-se a razão entre a fonte de carbono e a fonte
de nitrogênio-uréia (C/N), pH igual a 5,0 e razão DQO/P menor que 500 (1000:2). A Tabela 1
descreve a composição da água residuária para uma concentração em termos de DQO igual a
1000 mg.L-1 (adaptado de Del Nery, 1987).
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Tabela 1 – Composição da água residuária sintética*.
Composto
Concentração (mg.L-1)
Glicerina bruta – efluente do processo de produção de
769
biodiesel
(relação teórica: 1000 mg-DQO = 769 mg-glicerina bruta)
(1000 mgDQO.L-1)
Uréia (CH4N2O)
5,8
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O)
0,50
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O)
2,50
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O)
0,25
Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O)
2,06
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O)
0,04
Dióxido de selênio (SeO2)
0,04
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)
5,36
Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)
1,30
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4)
2,70
Bicarbonato de sódio (NaHCO3)
500,0
* pH (ajustado pela adição de ácido clorídrico 12 M) = 5,0

Análises físico-químicas e exames microbiológicos
O monitoramento do reator será efetuado de duas a quatro vezes por semana medindose, em amostras do afluente e do efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas
não filtrada (CST) e filtrada (CSF) (como demanda química de oxigênio – DQO), alcalinidade
parcial (AP), alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a
bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis
(STV), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do
pH e do volume de meio alimentado/descarregado. Tais análises serão realizadas de acordo
com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando
também o método proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley
et al. (1986) na determinação da alcalinidade.
Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, nbutanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico)
serão analisados por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo de fase
gasosa Agilent Technologies 7890 equipado com detector de ionização de chama (FID), com
injetor automático (fase líquida e “head space”) GC Sampler 80 e com coluna HP-Innowax
com 30 m × 0,25 mm × 0,25 m de espessura do filme. O gás de arraste utilizado é o
hidrogênio com vazão de 1,56 mL.min-1. A temperatura do injetor é de 250ºC, o volume de
injeção de 400 L e a razão de “split” 10 (“head-space”). A temperatura do forno é
programada da seguinte forma: de 35ºC à 38ºC em 2ºC.min-1, de 38ºC à 75ºC em 10ºC.min-1,
de 75ºC à 120ºC em 35ºC.min-1, em 120ºC por 1 min, de 120ºC à 170ºC em 10ºC.min-1 e em
170ºC por 2 min (“head-space”). A temperatura do detector é de 280ºC (“head-space”) com
fluxo de hidrogênio (combustível) de 30 mL.min-1 de ar sintético (comburente) de 300
mL.min-1 e vazão de “make up” de nitrogênio de 30 mL.min-1. Será utilizado nessa análise o
método por “head-space”, utilizando como padrão interno o ácido crotônico (na determinação
dos ácidos voláteis) e isobutanol (na determinação da acetona e álcoois).
A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio será analisada por
cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo de fase gasosa Agilent
Technologies 7890 equipado com detector de condutividade térmica (TCD) e coluna GSCarbonplot com 30 m × 0,53 mm × 3,0 m de espessura do filme. O gás de arraste utilizado é
o argônio com vazão de 3,67 mL.min-1, a temperatura do injetor é de 185ºC, e o volume de
injeção de 200 L e a razão de “split” de 10. A temperatura do forno é programada da
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seguinte forma: 40°C isotérmico em 5 min. A temperatura do detector é de 150ºC, com vazão
de “make up” de argônio de 8,33 mL.min-1.
A produção volumétrica será analisada por medidor de gás Rittter modelo
MilligasCounter.
A quantificação da biomassa presente no biorreator será feita a cada condição
experimental. O procedimento constará, inicialmente, de desmontar o biorreator e retirar todo
suporte inerte (SI) presente no reator juntamente com a biomassa aderida e/ou retida (B). O
meio líquido contido nessa denominada "mistura total suporte inerte + biomassa" será
drenado naturalmente e a medida da massa total foi realizada (MT-SI+B). Após
homogeneização da "mistura total suporte inerte + biomassa", será retirada uma amostra
denominada "mistura amostra suporte inerte + biomassa" (MA-SI+B), na qual será medida a
massa e feita uma lavagem com água destilada no intuito de separar o suporte inerte da
biomassa. O suporte inerte separado será levado à estufa (103ºC) por 24h para secagem e
posterior resfriamento em dessecador para medida da massa (MA-SI). A biomassa separada
será quantificada (MA-B), na forma de sólidos voláteis totais da amostra (estufa a 103ºC por
24h e posterior mufla a 550ºC por 2h).
Os exames microbiológicos serão realizados no intuito de permitir verificar as possíveis
morfologias microbianas presentes no sistema. As amostras serão examinadas em lâminas de
vidro por microscopia óptica comum e de contraste de fase por fluorescência, utilizando
microscópio Olympus® Microscópio OLYMPUS BX-41-FL-III com câmera digital colorida
3.3 MPixel QCOLOR3C e "software" para análise de imagem IMAGE PRO-EXPRESS v.
5.1.
Imobilização da biomassa anaeróbia
O lodo anaeróbio será imobilizado em partículas do suporte inerte (polietileno de baixa
densidade), conforme metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). As partículas do suporte
inerte deverão ser colocadas em recipiente e o lodo será adicionado até que todo o suporte
esteja em contato com ele. Este contato se dará por 2 horas. Decorrido este período, as
matrizes com as células aderidas serão colocadas em meio (o mesmo a ser utilizado nos
experimentos) para lavagem dos sólidos fracamente aderidos. O meio será drenado e o
inóculo estará pronto para ser inserido no reator.
Os ensaios serão realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas
modificadas em função da concentração afluente, de 3000 e 4500 mgDQO.L-1, e do tempo de
ciclo, de 4, 3 e 2 h, ou seja, 6, 8 e 12 ciclos diários, conforme mostrado na Tabela 2.
Tabela 2 – Resumos das condições experimentais a serem estudadas.
Ensaio
1
2
3
4
5
6

Concentração
(mgDQO.L-1)
3000
3000
3000
4500
4500
4500

Tempo de ciclo
(h)
4,0
3,0
2,0
4,0
3,0
2,0

Carga orgânica
volumétrica
(gDQO.L-1.d-1)
9,0
12,0
18,0
13,5
18,0
27,0

A operação do reator será realizada da seguinte maneira: no final do ciclo serão
descarregados 1,5 L de meio em 10 min e 1,5 L de meio (volume residual) será mantido no
reator, ou seja, o volume total de meio no reator será de 3 L, sendo o volume
alimentado/descarregado por ciclo aquele presente no reservatório paralelo (1,5 L), sendo o
restante de meio, denominado de volume residual (1,5 L), mantido no interior do reator a cada
ciclo. Logo após essa descarga, um novo ciclo terá início, no qual haverá a recirculação do
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meio (0,2 cm.s-1 e 20 L.h-1) e alimentação em 10 min, com vazão de alimentação constante de
um volume de 1,5 L (50 % do volume de meio reacional) de meio a ser tratado. Ao término
do ciclo, a recirculação será interrompida e, em seguida, iniciar-se-á a descarga e, assim, o
ciclo será repetido, caracterizando as bateladas sequenciais.
Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, serão obtidos perfis ao
longo do ciclo de operação de algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis serão
retiradas amostras ao longo do tempo de operação de um ciclo. As variáveis de interesse
serão: concentrações de matéria orgânica na forma filtrada, de alcalinidade a bicarbonato, de
ácidos voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e alcoóis), de
biogás (composição e produção), além do pH. Desta forma, será possível obter uma melhor
compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção
do perfil anteriormente citado serão colhidas em intervalos de tempo ao longo do ciclo de 15 a
60 min. O volume total retirado nas amostragens será de no máximo 300 mL, ou seja, 10% do
volume de meio reacional do sistema.
Após cada operação, amostras do lodo serão retiradas do reator para análise
microbiológica. Dessa forma, uma nova condição experimental será implementada alterandose a concentração afluente e/ou o tempo de ciclo do reator.
Os resultados experimentais obtidos no monitoramento do sistema e nos perfis ao longo
de um ciclo, em cada condição operacional, serão analisados considerando-se a influência das
variáveis estudadas sobre a estabilidade e o desempenho do processo, além do fator de
conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida. Além disso, as análises
microbiológicas terão utilidade para avaliação das mudanças na ecologia microbiana.
Fundamentos teóricos
A eficiência de remoção de matéria orgânica total (εST) no sistema é calculada pela
Equação (1), na qual CSAFL é a concentração de matéria orgânica total no afluente e CST é a
concentração de matéria orgânica total no efluente.

ST (%) 

CSAFL  CST
100
CSAFL

(1)

A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (εSF) é calculada pela Equação (2),
na qual CSF é a concentração de matéria orgânica filtrada no efluente.

SF (%) 

CSAFL  CSF
100
CSAFL

(2)

A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (ε) para os perfis ao longo do ciclo
é calculada pela Equação (3), na qual CSAFL0 é a concentração de matéria orgânica filtrada no
interior do reator no início do ciclo (tempo zero), ou seja, a concentração de matéria orgânica
no reator após a diluição inicial do afluente.

 (%) 

C SAFLO  C SF
 100
C SAFL0

(3)

A carga orgânica aplicada volumétrica (COAV) é definida como sendo a quantidade de
matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por volume de meio do reator
(gDQO.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela Equação (4), na
qual VA é o volume de água residuária alimentada no ciclo, N é o número de ciclos por dia,
CSAFL é a concentração de matéria orgânica no afluente e VR é o volume de água residuária no
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reator.

COAV 

VA  N  C SAFL
VR

(4)

A carga orgânica aplicada específica (COAE) é definida como sendo a quantidade de
matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por massa de sólidos totais
voláteis no reator (gDQO.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em batelada pode ser calculada
pela Equação (5), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do reator.

VA  N   CSAFL

COAE 

(5)
M SVT
A carga orgânica removida volumétrica (CORVSF), para amostras filtradas, é definida
como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por volume de meio do reator (gDQO.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada pode ser
calculada pela Equação (6).

CORVSF 

VA  N  C SAFL  C SF 
VR

(6)

A carga orgânica removida específica (CORESF), para amostras filtradas, é definida
como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por massa de sólidos totais voláteis no reator (gDQO.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em
batelada pode ser calculada pela Equação (7), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis
totais no interior do reator.

CORE SF 

VA  N  C SAFL  C SF 
M SVT

(7)

O fator de rendimento entre o hidrogênio produzido e matéria orgânica consumida
permite analisar a produção específica de hidrogênio pela Equação (8).

YH 2 / CT 

VH 2  CNTP
VA   CSAFL  CSF 

(8)

Considerações Finais
O presente trabalho é uma continuação do estudo sobre reatores anaeróbios operados
em batelada sequencial realizado no Projeto Temático intitulado “Produção de Bioenergia no
Tratamento de Águas Residuárias e Adequação Ambiental dos Efluentes e Resíduos Gerados”
(Processo FAPESP nº 09/15.984-0). Sua contribuição será determinar a eficiência e o fator de
conversão (entre o hidrogênio produzido e a matéria orgânica utilizada) do reator AnSBBR,
em função da variação da carga orgânica, da concentração afluente e do tempo de ciclo.
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Resumo. Dentro do escopo de estudo da produção de bioenergia, este projeto esta
direcionado à avaliação do reator anaeróbio operado em batelada sequencial contendo
biomassa imobilizada em suporte inerte e recirculação da fase líquida (AnSBBR), aplicado à
produção de biohidrogênio pelo tratamento de efluente sintético a base de glicose. Nesse
trabalho serão avaliados a produção de biohidrogênio, o fator de conversão entre hidrogênio
formado e matéria orgânica consumida, a estabilidade e eficiência do reator quando
submetido a diferentes cargas orgânicas volumétricas (9,0; 12,0; 13,5 e 18,0 e 27,0 gDQO.L1 -1
.d ), as quais serão modificadas em função da concentração afluente (3600 e
5400 mgDQO.L-1) e do tempo de ciclo (4, 3 e 2 h).
Introdução
Os reatores anaeróbios operados em batelada sequencial vêm sendo estudados por
grupos da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) e
da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT), nas quais os
projetos têm enfoque no estudo da otimização do biorreator convencional e de novas
propostas de configurações para que a aplicação do sistema em escala plena se torne viável.
O estudo do reator anaeróbio com biomassa imobilizada em suporte inerte e
recirculação da fase líquida (AnSBBR) está relacionado ao entendimento de alguns aspectos
fundamentais e tecnológicos. Dentre os aspectos tecnológicos pode ser destacada a aplicação
deste tipo de reator ao tratamento de efluentes industriais visando à remoção de matéria
orgânica, de compostos nitrogenados e compostos sulfurosos. Além disso, vale destacar a
recente importância do processo anaeróbio na obtenção de bioenergia, produção de
hidrogênio e/ou metano pela geração do biogás produzido na biotransformação dos compostos
poluentes.
Neste contexto, esse projeto objetiva a verificação das características desse tipo de
reator operado em batelada sequencial com recirculação da fase líquida e biomassa
imobilizada em suporte inerte (AnSBBR), aplicado ao tratamento de uma água residuária
sintética a base de glicose para a produção de biohidrogênio. Dessa forma, será avaliada a
influência da carga orgânica sobre a eficiência e fator de conversão (entre a matéria orgânica
utilizada e o hidrogênio produzido) como também a estabilidade das variáveis monitoradas no
intuito de se obter um criterioso conhecimento sobre a viabilidade biotecnológica desse
sistema.
Material e Métodos
AnSBBR com biomassa imobilizada e recirculação da fase líquida
A Figura 1 mostra esquema do sistema utilizado para a produção de biohidrogênio a
partir do tratamento anaeróbio de efluente sintético a base de glicose. O reator será constituído
por um frasco de acrílico cilíndrico com as seguintes dimensões: 540 mm de altura, 100 mm
de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede. A parte inferior do reator será
composta por um compartimento de 40 mm de altura destinado a favorecer a distribuição da
água residuária e, na parte superior, haverá um compartimento com 60 mm de altura que será
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utilizado como câmara coletora de biogás (H2, CH4 e CO2). Dessa forma, o volume total do
reator será de 4,3 L (volume vazio).
O sistema de recirculação será composto por um reservatório lateral, com volume de
2,9 L (volume vazio), constituído por um frasco de acrílico cilíndrico com as seguintes
dimensões: 430 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede;
e de uma bomba peristáltica com vazão ajustável, marca Ismatec modelo MCP, com vazão
máxima de 52,3 L.h-1. Um tubo graduado de 100 mL será interligado ao sistema de
recirculação para medidas da vazão de recirculação. O volume total de meio reacional,
resultante da soma do volume de meio contido no reator (2,6 L) e no reservatório paralelo
(1,9 L), será de 4,5 L.
Uma unidade de controle será utilizada para automatizar as operações de carga,
descarga e recirculação. A alimentação e descarga serão realizadas por bombas tipo diafragma
marca Prominent®, modelos Beta/5 (com capacidade de até 30 L.h-1) e Concept/0223 (com
capacidade de até 23 L.h-1), respectivamente, auxiliadas por um sistema de automação
composto por temporizadores marca Coel®, modelo RTST/20.
O suporte de imobilização da biomassa será acondicionado entre telas de aço Inox –
314, revestidas na parte superior por telas de PVC, dividindo a altura de 540 mm do reator em
cinco estágios para evitar a compactação do leito e a passagem das partículas de PEBD entre
os estágios.

(a)

(c)

(d)
(e)
(b)
Figura 1: Esquema do (a) AnSBBR com recirculação a ser utilizado nos ensaios e detalhes do
(b) reator, (c) suporte da tela de aço, (d) tela de aço e (e) reservatório
[Notação: 1 – reator contendo biomassa imobilizada; 2 – reservatório lateral; 3 – medidor de vazão; 4 – bomba
de recirculação; 5 – bomba de descarga; 6 – bomba de alimentação; 7 – reservatório de água residuária;
8 – unidades de controle; 9 - Proveta de coleta do efluente; 10 – saída do biogás].
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O reator será colocado em uma câmara mantida à 30±1 ºC, onde a manutenção da
temperatura foi realizada por um sistema composto de sensor, controlador (Novus®, modelo
N480), ventilador e resistência elétrica.
Inóculo
O inóculo utilizado nos experimentos (volume de aproximadamente 2 L) será
proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando
água residuária de abatedouro de aves (Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê-SP. Este
inóculo apresenta valores de concentração de sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais
(SVT) próximos a 62 e 51 g.L-1, respectivamente.
O ensaio será iniciado com um inóculo formado por lodo anaeróbio "in natura"
proveniente de reator tipicamente metanogênico, ou seja, contendo um diversificado
consórcio microbiano com microrganismos acidogênicos, acetogênicos e metanogênicos.
Assim, a partir das condições experimentais impostas, deverá ocorrer a adaptação do lodo no
sentido do enriquecimento de microrganismos produtores de biohidrogênio, geralmente do
gênero Clostridium.
Suporte de imobilização da biomassa anaeróbia
Como suporte de imobilização da biomassa será utilizado polietileno de baixa
densidade (PEBD), obtido como produto do processo de reciclagem de resíduos plásticos. As
partículas possuem aproximadamente 5 mm de comprimento por 3 mm de diâmetro.
Água residuária sintética
A água residuária utilizada foi formulada a base de glicose como fonte de carbono e
energia, fixando-se a razão entre a fonte de carbono e a fonte de nitrogênio-uréia (C/N) em
aproximadamente 140, pH inicial igual a 6,5 e razão DQO/P menor que 500 (1000:2). A
Tabela 1 descreve a composição da água residuária para uma concentração em termos de
DQO igual a 1000 mg.L-1 (Del Nery, 1987).
A relação C/N (g-C/g-N) foi calculada de acordo com a porcentagem em massa de
carbono e nitrogênio dos elementos (glicose – C6H12O6 – 72g-C/180g-glicose) e da uréia
(CH4N2O – 28g-N/60g-uréia), que constituirão parte do meio. Assim, a relação C/N a ser
utilizada nesse estudo foi: 935/5,8 = (935·72/180) / (5,8·28/60) = 374,0/2,7 = 138,5 g-C/g-N.
A relação C/P (g-C/g-P) foi calculada de acordo com a porcentagem em massa de
carbono e fósforo dos elementos (glicose – C12H22O11 – 72g-C/180g-glicose) e dos sais de
fósforo (KH2PO4 – 31g-P/136g-KH2PO4; K2HPO4 – 31g-P/174g-K2HPO4; Na2HPO4 – 31gP/142g-Na2HPO4), que constituirão parte do meio. Assim, a relação C/P a ser utilizada nesse
estudo foi:
 Em termos de C: (935·72/180) / (5,36·31/136 + 1,30·31/174 + 2,70·31/142)
= 374,0/2,04 = 183,3 g-C.g-P-1
 Em termos de DQO: (1000) / (5,36·31/136 + 1,30·31/174 + 2,70·31/142)
= 1000/2,04 = 490,2 g-DQO.g-P-1
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Tabela 1: Composição da água residuária sintética a ser utilizada nos ensaios *.
Composto
Concentração (mg.L-1)
Glicose
935,0
(relação teórica: 1000 mg-DQO = 935 mg(1000 mgDQO.L-1)
glicose)
Uréia (CH4N2O)
5,8
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O)
0,50
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O)
2,50
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O)
0,25
Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O)
2,06
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O)
0,04
Dióxido de selênio (SeO2)
0,04
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)
5,36
Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)
1,30
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4)
2,70
Bicarbonato de sódio (NaHCO3)
500,0
* pHinicial (ajustado pela adição de ácido clorídrico 12 M) = 6,5
Análises físico-químicas e exames microbiológicos
O monitoramento do reator será efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do
efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada (CSF)
(como demanda química de oxigênio – DQO), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade
intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis
totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST)
e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio
alimentado/descarregado. Tais análises serão, realizadas de acordo com o Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando também o método
proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na
determinação da alcalinidade, e o método de Dubois (1956) para a determinação dos
carboidratos totais (CT). Esses parâmetros serão monitorados como mostrado na Tabela 2.
Tabela 2: Determinações analíticas e frequência de monitoramento.

Afluente e efluente
Afluente e efluente
Afluente e efluente
Saída de gás
Afluente e efluente
Afluente e efluente

Frequência de
monitoramento
Diariamente
Diariamente
2 vezes por semana
2 vezes por semana
Diariamente
Diariamente

Standard Methods (1998)
Dubois et. al., (1956)
Standard Methods (1998)
Medidor de gás Ritter
Standard Methods (1998)
Standard Methods (1998)

Saída de gás
Saída de gás
Saída de gás

3 vezes por condição
3 vezes por condição
3 vezes por condição

Cromatografia gasosa
Cromatografia gasosa
Cromatografia gasosa

Parâmetros

Amostra

DQO
Carboidratos
Sólidos Suspensos
Volume de biogás
pH
Alcalinidade
Biogás
Ácidos voláteis
Alcoóis

Método

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, nbutanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico)
serão analisados por cromatografia em fase gasosa, pelo método “head-space”, utilizando um
cromatógrafo Agilent Technologies® modelo 7890 GC System, equipado com detector de
ionização de chama e coluna HP-Innowax com 30 m × 0,25 mm × 0,25 m de espessura do
filme. O gás de arraste utilizado será o hidrogênio com vazão de 1,56 mL.min-1, a temperatura
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do injetor será de 250ºC, a razão de “split” 10 e o volume de injeção de 1 L. A temperatura
do forno será programada da seguinte forma: em 35ºC por 0 min, 2ºC.min-1 até 38ºC;
10ºC.min-1 até 75ºC; 35ºC.min-1 até 120ºC por 2 minutos; 10ºC.min-1 até 170ºC por 2
minutos. A temperatura do detector será de 280ºC com fluxo de ar sintético de 300 mL.min-1 e
vazão de “make up” de nitrogênio de 30 mL.min-1. Será utilizado nessa análise o método
“head-space”, utilizando como padrão interno o ácido crotônico (na determinação dos ácidos
voláteis) e isobutanol (na determinação da acetona e alcoóis).
A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio (hidrogênio, metano e
dióxido de carbono) será analisada por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um
cromatógrafo Agilent Technologies® modelo 7890 GC System equipado com detector de
condutividade térmica e coluna GS-Carbonplot Agilent com 30 m × 0,53 mm × 3,0 m de
espessura do filme. O gás de arraste utilizado será o argônio com vazão de 3,67 mL.min-1, a
temperatura do injetor foi de 185ºC, a razão de “split” de 10 e o volume de injeção de 200 L.
A temperatura do forno será programada da seguinte forma: em 40ºC por 5 min, de 40ºC à
60ºC em 5ºC.min-1, de 60ºC à 95ºC em 25ºC.min-1, de 95ºC à 200ºC em 5ºC.min-1. A
temperatura do detector será de 150ºC, com vazão de “make up” de argônio de 8,33 mL.min-1.
O volume produzido será aferido por meio de medidor de gás Rittter modelo MilligasCounter.
Ao final de cada condição operacional serão retiradas do reator amostras de biomassa
para exame microbiológico. As amostras serão examinadas em lâminas de vidro cobertas com
filme de Ágar a 2 %, por microscopia óptica comum e de contraste de fase por fluorescência,
utilizando microscópio Olympus® modelo BX41, com sistema de câmera digital Optronics e
aquisição de imagens feita pelo software Image Pro-Plus® versão 4.5.0. Os exames
microbiológicos serão úteis para avaliação de possíveis mudanças na morfologia microbiana
em função das condições do estudo.
Imobilização da biomassa anaeróbia
O lodo anaeróbio será imobilizado em partículas polietileno de baixa densidade
(PEBD), conforme metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). Serão utilizados 1,5 kg de
material suporte divididos em 5 porções com 300 g cada. As partículas de PEBD serão
colocadas em recipientes e o lodo será adicionado até que todas as partículas estejam em
contato com o mesmo. O lodo permanecerá em contato com o suporte por um período de 2
horas. Decorrido este período, as matrizes com as células aderidas serão colocadas no interior
do reator preenchendo os cinco estágios, em seguida será adicionado meio (o mesmo a ser
utilizado nos experimentos) para lavagem dos sólidos fracamente aderidos. A seguir o meio
será drenado e o inóculo estará pronto para o início dos ensaios.
Procedimento experimental da operação do reator
Os ensaios serão realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas,
modificadas em função da concentração afluente, de 3600 e 5200 mgDQO.L-1, e do tempo de
ciclo, de 4, 3 e 2 h, ou seja, 6, 8 e 12 ciclos diários, conforme mostrado na Tabela 3.
Tabela 3: Resumo das condições experimentais a serem estudadas.
Tempo de
Carga orgânica
Concentração
Ensaio
ciclo
volumétrica
(mgDQO.L-1)
(h)
(gDQO.L-1.d-1)
1
3600
4,0
9,0
2
3600
3,0
12,0
3
3600
2,0
18,0
4
5400
4,0
13,5
5
5400
3,0
18,0
6
5400
2,0
27,0
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A operação do reator será realizada da seguinte maneira: no primeiro ciclo serão
alimentados 4,5 L ao sistema (2,6 L de meio no reator e 1,9 L de meio no reservatório) em 20
min, sendo que o reator será previamente preparado com o suporte inerte e biomassa
(inóculo). Após o término da alimentação a vazão de recirculação (20 L.h-1 – velocidade de
recirculação de 0,2 cm.s-1) será ligada. No final do ciclo, cuja duração será variável em função
das condições experimentais em estudo, a recirculação será desligada e serão descarregados
1,9 L de meio em 10 min, sendo que 2,6 L de volume residual serão mantidos no reator (além
dos 1,8 L de suporte inerte). Logo após essa descarga, um novo ciclo terá início, no qual
haverá alimentação de 1,9 L de meio em 10 min e a recirculação será ligada. Ao término do
ciclo, a recirculação será interrompida e, em seguida, a descarga será iniciada e terá duração
de 10 min. Assim, os ciclos serão repetidos, caracterizando as bateladas sequenciais.
Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, ou seja, as variáveis
monitoradas apresentarem valores aproximadamente constantes, serão obtidos os perfis ao
longo do ciclo de operação de algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis serão
retiradas amostras ao longo do tempo de operação de um ciclo. As variáveis de interesse
serão: concentrações de matéria orgânica na forma filtrada (carboidratos e DQO), de ácidos
voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e alcoóis), de biogás
(composição e produção), além do pH. Desta forma, será possível obter uma melhor
compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção
dos perfis anteriormente citados serão colhidas em intervalos de tempo, ao longo do ciclo, de
30 min. O volume total retirado nas amostragens será de no máximo 300 mL, ou seja, menos
que 10% do volume de meio reacional do sistema. Após cada operação, amostras do lodo
serão retiradas do reator para análise microbiológica. Dessa forma, uma nova condição
experimental será implementada alterando-se a concentração afluente ou o tempo de ciclo do
reator.
Os resultados experimentais obtidos no monitoramento do sistema e nos perfis ao
longo de um ciclo, em cada condição operacional, serão analisados considerando-se a
influência das variáveis estudadas sobre a estabilidade e o desempenho do processo. Além
disso, as análises microbiológicas terão utilidade para avaliação das mudanças na morfologia
microbiana.
Fundamentos teóricos
As variáveis utilizadas para o monitoramento do reator serão calculadas de acordo
com as equações descritas. A eficiência de remoção de matéria orgânica total (ST) no sistema
será calculada pela Equação (1), na qual CSAFL é a concentração de matéria orgânica total no
afluente e CST é a concentração de matéria orgânica total no efluente.

 ST (%) 

C SAFL  C ST
 100
C SAFL

(1)

A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (εST) será calculada pela Equação
(2), na qual CSF é a concentração de matéria orgânica filtrada no efluente.

 SF (%) 

C SAFL  C SF
 100
C SAFL

(2)

A carga orgânica aplicada volumétrica (COAV) foi definida como sendo a quantidade
de matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por volume de meio do reator.
Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela Equação (3), na qual V A é o
volume de água residuária alimentada no ciclo, N é o número de ciclos por dia, C SAFL é a
concentração de matéria orgânica no afluente e VR é o volume de água residuária no reator.
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COAV 

VA  N   C SAFL
VR

(3)

A carga orgânica aplicada específica (COAE) foi definida como sendo a quantidade de
matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por massa de sólidos totais
voláteis no reator. Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela Equação (4), na
qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do reator.

COAE 

VA  N   CSAFL
M SVT

(4)

A carga orgânica removida volumétrica (CORVSF), para amostras filtradas, foi
definida como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de
tempo e por volume de meio do reator. Para reatores operados em batelada pode ser calculada
pela Equação (5).

CORVSF 

VA  N  CSAFL  CSF 
VR

(5)

A carga orgânica removida específica (CORESF), para amostras filtradas, foi definida
como sendo a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e
por massa de sólidos totais voláteis no reator. Para reatores operados em batelada pode ser
calculada pela Equação (6), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do
reator.

CORE SF 

VA  N  C SAFL  C SF 
M SVT

(6)

O fator de rendimento entre o hidrogênio produzido e matéria orgânica consumida
permite analisar a produção específica de hidrogênio pela Equação (7).

YH 2 / CT 

VH 2CNTP
VA   CSAFL  CSF 

(7)

As medidas de matéria orgânica serão efetuadas com base na demanda química de
oxigênio (DQO) e/ou nos carboidratos totais (CT), pois enquanto os valores medidos em
termos de carboidratos totais são específicos para a fonte de carbono e energia (glicose)
utilizada nos ensaios, os valores em termos de demanda química de oxigênio são gerais uma
vez que analisam não somente a fonte de carbono e energia, mas também os ácidos voláteis,
alcoóis, acetona e outros metabólitos passíveis de oxidação. As medidas de hidrogênio,
metano e dióxido de carbono serão realizadas em base molar e/ou em base volumétrica, sendo
nessa última dada nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP – 273 K e 1 atm).
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Resumo. O presente trabalho avaliou a geração de hidrogênio em reator anaeróbio de leito
fixo com fluxo descendente a partir de água residuária sintética. Três reatores foram
operados simultaneamente em duas fases com e sem descartes adicionais de biomassa. Os
leitos foram estruturados longitudinalmente usando pequenos cilindros de polietileno de
baixa densidade, espuma de poliuretano e cerâmica. Observou-se viabilidade na produção de
hidrogênio, o biogás foi composto principalmente por hidrogênio e dióxido de carbono. Os
descartes periódicos de biomassa permitiram o aumento do rendimento com valores máximos
de 3,8 mol-H2.mol-sac-1, 3,7 mol-H2.mol-sac-1 e 2,2 mol-H2.mol-sac-1, nos leitos de
polietileno, espuma e cerâmica, respectivamente. Após 40 dias de operação nos reatores com
descartes frequentes de biomassa, obteve-se estabilidade na produção de biogás com média
de rendimento de aproximadamente 0,5 mol-H2.mol-sac-1. No meio líquido, o processo de
fermentação apresentou eficiência de remoção de sacarose acima de 60% com descartes e
acima de 70% sem descartes de biomassa. Os principais produtos intermediários foram ácido
acético, ácido butírico e etanol. Parte do ácido acético (>70%) foi gerada pela
homoacetogênese. Desta forma, as principais causas pelos baixos rendimentos de hidrogênio
estão associadas à presença de bactérias homoacetogênicas favorecidas pelo acúmulo de
biomassa nos sistemas.
Introdução
Nas ultimas décadas, o elevado crescimento populacional tem aumentado a demanda
de energia e consequentemente tem levado ao uso excessivo de combustíveis fósseis. Devido
a essa crescente demanda e à necessidade de combustíveis limpos, muitos estudos têm
enfocado a produção de hidrogênio como carreador de energia. O hidrogênio é um
combustível limpo porque o único produto gerado na sua combustão é a água, não
produzindo, portanto, gases do efeito estufa (Suzuki, 1982; Das e Veziroglu, 2001; Lin e Lay,
2004; Argun, Kargi, et al., 2008; Babu, Mohan e Sarma, 2009). A combustão do hidrogênio
nos veículos automotores é 50% mais eficiente do que a gasolina (Cheong e Hansen, 2007),
pois o conteúdo energético é cerca de 122 kJ/g, ou seja, 2,75 vezes maior do que o obtido com
qualquer combustível baseado em hidrocarbonetos (Argun, Kargi, et al., 2008).
A principal dificuldade na utilização do gás hidrogênio como combustível é a
indisponibilidade da forma pura (H2) na natureza e o elevado custo dos métodos de produção
(Argun, Kargi, et al., 2008). Processos como a eletrólise e a decomposição térmica da água a
partir de fontes combustíveis não fósseis são muito caros quando comparados com métodos
utilizados para a produção de combustíveis fósseis (Cheong e Hansen, 2007).
Cinquenta milhões de toneladas de hidrogênio são comercializadas ao redor do
mundo, com taxa de crescimento de quase 10% por ano. Baseados nas estimativas do
programa nacional de hidrogênio dos Estados Unidos, a contribuição de hidrogênio para o
mercado total de energia poderá ser quase 10% para o ano 2025 (Argun, Kargi, et al., 2008;
Oztekin, Kapdan, et al., 2008). Atualmente, 40% do hidrogênio é produzido a partir de gás
natural, 30% a partir de óleos de alta densidade e da nafta, 8% a partir do carvão, 4% da
eletrólise e 1% é produzido a partir da biomassa (Das, 2009).
A produção biológica de hidrogênio é cada vez mais importante por duas razões:
primeiro pela utilização dos recursos energéticos renováveis e segundo porque geralmente o
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processo é operado à temperatura e pressão ambientes (Das, 2009). O uso de fontes mais
baratas, como águas residuárias, com quantidades consideráveis de fração orgânica
biodegradável, faz com que a produção de hidrogênio seja um processo sustentável, visto que
essas águas são abundantes, estão disponíveis e seu tratamento é um requisito prévio (Babu,
Mohan e Sarma, 2009).
O processo anaeróbio envolve bactérias estritas e facultativas para a produção de
hidrogênio a partir de substratos potencialmente biodegradáveis presentes no esgoto ou em
outras águas residuárias (Ren, Xing, et al., 2007). Muitas bactérias fermentativas anaeróbias
são capazes de gerar elevadas quantidades de hidrogênio a partir de carboidratos (Cheong e
Hansen, 2007) com velocidade constante, já que não dependem de uma fonte de energia
externa, como no caso das bactérias fototróficas (Alzate-Gaviria, Sebastian, et al., 2007;
DAS, 2009). Contudo, os principais obstáculos à aplicação das tecnologias de biohidrogênio
são os baixos rendimentos e as baixas velocidades de produção. Intensas pesquisas estão em
curso, e nos últimos anos, têm sido propostas e estudadas novas abordagens para superar esses
inconvenientes (Hallenbeck e Ghosh, 2009).
Dentre os parâmetros estudados, a configuração do reator é um dos mais importantes
que influem no rendimento global do processo de produção biológica de hidrogênio. O tipo de
reator pode afetar o comportamento hidrodinâmico, a população microbiana e o contato do
substrato com os microrganismos (Babu, Mohan e Sarma, 2009). Experimentos feitos no
Laboratório de Processos Biológicos (LPB) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC)
da Universidade de São Paulo (USP) (Fernandes, 2008; Peixoto, 2008; Anzola-Rojas, 2010;
Lima, 2011), com reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente, indicam que a
liberação de hidrogênio junto com o dióxido de carbono gerado decai ao longo do tempo com
o crescimento e acúmulo de biomassa no leito. Esse comportamento pode estar relacionado ao
desenvolvimento de microrganismos consumidores de H2 e CO2 devido à diminuição continua
da carga orgânica volumétrica específica aplicada (COVe) (g-sac.g-SSV-1.h-1), o que pode
levar ao desvio de rotas bioquímicas no reator, levando ao estabelecimento da
homoacetogênese.
Deste modo, o controle sobre a COVe pode ser fator chave para a produção de
hidrogênio em reatores anaeróbios de leito fixo, principalmente porque alguns organismos
produtores de hidrogênio podem ter ativada a via homoacetogênica em caso de baixos valores
de COVe ou em baixas relações alimento/microrganismo (A/M). Levanta-se, assim, nesse
trabalho a hipótese de que uma adequada quantidade de biomassa no leito em relação à
concentração de substrato alimentado, com adequadas relação A/M e COVe, pode evitar o
desenvolvimento de microrganismos consumidores de hidrogênio, permitindo a liberação
contínua e estável desse gás. Duas estratégias são propostas para se atingir esse objetivo (1)
inverter o fluxo, pois, o escoamento descendente promoverá a saída do gás contracorrente
com a fase líquida, facilitando a liberação do hidrogênio produzido, principalmente no
primeiro segmento do leito, minimizando o contato do hidrogênio com os possíveis
microrganismos consumidores. Além disso, esta inversão de fluxo pode facilitar o arraste
natural de biomassa evitando o acúmulo no leito e (2) estruturar os leitos a fim de evitar a
acumulação de biomassa em interstícios, onde, provavelmente, são estabelecidos os
consumidores de biogás.
Material e Métodos
O estudo foi desenvolvido em três reatores biológicos, em escala de bancada, do tipo
anaeróbio de leito fixo e fluxo descendente com as seguintes características: tubos de acrílico
com diâmetro interno de 80 mm, diâmetro externo de 88 mm e 810 mm de comprimento
perfazendo um volume total de 4,1 L (Figura 1). Os reatores foram operados simultaneamente
com TDH de 2 h e temperatura de 25°C em duas fases, primeiro durante 120 dias com
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descartes adicionais de biomassa a cada 20 dias e segundo, durante 90 dias sem descartes
adicionais de biomassa.
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Figura 1 – Reator anaeróbio de leito fixo
Para adesão da biomassa utilizaram-se pequenos cilindros de polietileno de baixa
densidade (polietileno), espuma de poliuretano (espuma) e cerâmica com dimensões
aproximadas de 3 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro. A estruturação do leito consistiu
em ordenar os cilindros alternadamente por meio de hastes de fixação. O inóculo foi obtido
de forma natural e esta solução foi recirculada através do reator para adesão da biomassa ao
suporte conforme Leite et al. (2008). Os reatores foram inoculados no inicio de cada fase e
não houve reaproveitamento de biomassa.
Como substrato preparou-se água residuária sintética a base de sacarose com
concentração de 2000 mg-DQO.L-1. A composição de macronutrientes (N e P) e
micronutrientes foi adaptada de Del Nery (1987). Manteve-se o pH afluente próximo de 6,5
com a adição de bicarbonato de sódio (500 mg.L-1) e ácido clorídrico (0,45 mL de ácido.L-1).
Análises físico-químicas
No compartimento de saída de cada reator foi acoplado um medidor de vazão de gás
on-line milligasCounter, da Ritter® para quantificar o volume de biogás produzido. Cada
procedimento de medição da vazão volumétrica de hidrogênio consistiu em anotar o volume
do biogás quantificado pelo medidor durante um tempo definido e multiplicado pela fração de
H2 (Anzola-Rojas, 2010).
A composição do biogás (H2, CO2 e CH4) foi determinada por cromatografia gasosa
(Shimadzu GC 2021®), segundo a metodologia desenvolvida no LPB-EESC-USP. As
amostras de biogás foram coletadas por médio de uma seringa de trava (VICI Precision
Sampling), logo na mangueira de entrada do medidor de vazão de biogás.
Quatro vezes por semana coletaram-se amostras líquidas do efluente para análises de
pH (APHA, 1998) e concentração de sacarose (Dubois, Gilles, et al., 1956), e duas vezes por
semana para análises de demanda química de oxigênio - DQO (APHA, 1998), sólidos
suspensos totais – SST (APHA, 1998), ácidos orgânicos e álcoois.
Para as análises de ácidos (acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico,
valérico e capróico), acetona e álcoois (metanol, etanol e n-butanol) utilizou-se o
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cromatógrafo Shimadzu GC2010® (software GC Solution), Empregou-se o método de
“headspace” estático desenvolvido no LPB-EESC-USP, que utiliza o ácido crotônico como
padrão para os ácidos e o isobutanol como padrão para álcoois e acetona.
No final de cada fase os reatores foram drenados para quantificação da biomassa
suspensa (APHA, 1998). Parte do leito foi coletada para determinação da biomassa aderida
e/ou intersticial por quantidade de material suporte (APHA, 1998).
Resultados e Discussão
Fase 1 – Reatores operados com descarte de biomassa
Nesta fase operacional, os três reatores com leitos de polietileno, espuma e cerâmica
mostraram viabilidade na produção de biogás rico em hidrogênio. Durante os primeiros
quarenta dias de operação, ocorreu a maior produção de biogás nos três reatores com vazão
máxima de biogás de 368 mL.h-1, 402 mL.h-1 e 259 mL.h-1, com leito de polietileno, espuma e
cerâmica, respectivamente (Figura 2(a)). Os valores médios de vazão durante esse mesmo
período foram de 240 mL.h-1, 263 mL.h-1 e 98 mL.h-1 nos mesmos reatores. A partir do 41º
dia de operação o valor médio de vazão de biogás foi de 134±56 mL.h-1 no reator com
polietileno, 132±68 mL.h-1 com espuma e 64±38 mL.h-1 com cerâmica.
O biogás foi composto principalmente por hidrogênio e dióxido de carbono nos três
reatores e não houve presença de metano. Durante todo o tempo experimental, as
porcentagens médias de hidrogênio foram de 69±7%, 67±6% e 70±5% nos reatores com
polietileno, espuma e cerâmica, respectivamente. As porcentagens do dióxido de carbono
foram de 31±7%, 33±6% e 30±5%, nos mesmos reatores (Figura 2b).

(a)

(b)

Figura 2 – (a) vazão de biogás (b) composição do biogás
As eficiências médias de remoção de sacarose nos reatores com leito de polietileno e
espuma foram de 60±15% e, com cerâmica, o valor foi de 46±11%. Na Figura 3(a), observase que os comportamentos nos reatores preenchidos com polietileno e espuma foram
similares, com estabilidade a partir do 41º dia de operação. No entanto, no reator com
cerâmica, a partir do 90º dia de operação, observou-se diminuição na eficiência de remoção de
sacarose de aproximadamente 36%.
Contudo, a partir do dia 41 de operação, o rendimento médio de hidrogênio foi estável
nos três reatores, com valores médios de 0,6±0,2 mol-H2.mol-sac-1 com leito de polietileno,
de 0,5±0,2 mol-H2.mol-sac-1 com leito de espuma e de 0,4±0,2 mol-H2.mol-sac-1 com leito de
cerâmica (Figura 3b). Os valores máximos, entretanto, foram observados durante os primeiros
40 dias, sendo 3,8 mol-H2.mol-sac-1 no reator com polietileno, 3,7 mol-H2.mol-sac-1 no reator
com espuma e 2,2 mol-H2.mol-sac-1 no reator com cerâmica.
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(a)

(b)

Figura 3- (a) Eficiência de remoção de sacarose (b) rendimento
Observou-se que a concentração de biomassa saindo do sistema ocorreu de forma
estável, com valores médios de 66±48 mg-SSV.L-1 no reator com polietileno, 57±37 mgSSV.L-1 no reator com espuma e 42±38 mg-SSV.L-1 no reator com cerâmica (Figura 4(a)).
O leito ordenado e o fluxo descendente facilitaram o acúmulo de biomassa na parte
inferior do reator o que permitiu a realização de descartes periódicos com concentrações
similares de biomassa. A cada 20 dias foram descartados 200 mL de sólidos acumulados no
fundo do reator com concentração média sólidos voláteis totais por descarte de 12±1 gSVT.L-1 no reator com polietileno, 11±7 g- SVT.L-1 no reator com espuma e 13±3 g- SVT.L-1
no reator com cerâmica (Figura 4(b)).

(a)

(b)

Figura 4 - (a) Arraste natural da biomassa (b) descarte de biomassa como sólidos voláteis (SVT) totais a cada 20
dias

Após 120 dias de operação foi realizado o balanço geral de biomassa tal como
apresentado na Tabela 1. Embora a forma de retenção da biomassa seja diferente em cada
reator, o coeficiente de rendimento celular (Yx/s) foi em média de 0,065 mg.SV.mg.sac-1 nos
três sistemas. Este valor se aproxima do observado por Kim et al. (2006) de 0,08 g-SSV.gDQO-1 em reator CSTR operado a 35ºC e utilizando sacarose como substrato e ao crescimento
descrito por Drake et al. (2008) ao observar que 6% do carbono afluente foi utilizado para
síntese de biomassa por bactérias acetogênicas.
O reator com leito de cerâmica teve maior acúmulo de biomassa devido ao menor
arraste natural (Tabela 1). Desta forma, neste reator os menores valores médios de vazão de
biogás, eficiência de remoção de sacarose e rendimento poderiam estar relacionados com a
maior quantidade de biomassa acumulada no reator. Nos reatores com polietileno e espuma a
porcentagem de biomassa arrastada naturalmente foi similar (9% e 11%, respectivamente) e
maior comparada com o leito de cerâmica. Assim, nos reatores com leitos de polietileno e
espuma, os maiores valores médios de vazão de biogás, eficiência de remoção de sacarose e
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rendimento poderiam também estar associados à menor quantidade de biomassa no reator. É
possível observar que o acúmulo de biomassa entre os reatores coincide com a diminuição do
rendimento médio de hidrogênio tal como observado por Anzola-Rojas (2010) e como
inferido por Dinamarca et al. (2009). No entanto, esta observação não demonstra uma relação
clara entre a produção de hidrogênio e carga orgânica volumétrica específica aplicada em
cada reator.
Tabela 1 – Balanço geral de biomassa no final da operação

Biomassa/Substrato
Biomassa gerada após 120 dias de operação
Biomassa dentro do reator (mg)
Biomassa descartada periodicamente (mg)
Biomassa arrastada naturalmente (mg)
Total biomassa gerada (mg)
Total sacarose consumida (mg)
Fator Yx/s (mg.SV.mg.Sac-1)
Biomassa arrastada (%)
Biomassa dentro do reator (%)

Polietileno

Espuma

Cerâmica

17.536
14.988
340.115
372.640
5.615.419
0,066
91%
9%

20.037
13.262
283.298
316.597
5.132.970
0,062
89%
11%

33.203
15.768
212.613
261.585
3.958.149
0,066
81%
13%

Os ensaios hidrodinâmicos ao final da operação (Figura 5a) demonstraram que o
padrão de escoamento nos reatores com biomassa tendeu à mistura perfeita. Desta forma, com
o Yx/s e a porcentagem de arraste natural da biomassa mais os descartes frequentes, foram
estimados os valores de COVe ao longo do tempo (Figura 5b).

(a)

(b)

Figura 5 - (a) Ensaios hidrodinâmicos (b) COVe ao longo do tempo
A COVe decresceu continuamente devido ao crescimento da biomassa no reator até,
aproximadamente, o 40º dia de operação, após o qual o valor da carga praticamente se
estabilizou em 0,350±0,17 g-sac.g-SV-1.h-1 no reator com leito de polietileno, 0,234 ±0,11 gsac.g-SV-1.h-1 no reator com leito de espuma e 0,227±0,08 g-sac.g-SV-1.h-1 no reator com leito
de cerâmica. Com estes valores foi possível observar que, entre os reatores houve um
aumento do valor médio da COVe, que coincide com o aumento do valor médio do
rendimento entre os reatores durante este período (0,6 mol-H2.mol-sac-1, 0,5 mol-H2.mol-sac-1
e 0,4 mol-H2.mol-sac-1 nos reatores com polietileno, espuma e cerâmica, respectivamente). A
maior variação da COVe observada nos primeiros 40 dias é coincidente com os maiores
valores de rendimento alcançados pelos reatores nesta fase operacional. A menor variação da
COVe a partir do 40º dia é concordante com a estabilidade observada no rendimento dos três
reatores a partir do dia 41 de operação. Isso pode ter ocorrido porque o arraste natural da
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biomassa mais os descartes frequentes permitiram um equilíbrio entre os microrganismos
produtores de hidrogênio e os possíveis consumidores do biogás (H2 e CO2).
Fase 2 – Reatores operados sem descarte de biomassa
Com objetivo de comparação com a operação da fase anterior, nesta fase operaram-se
três reatores com iguais características à fase anterior, diferenciados pela eliminação dos
descartes adicionais de biomassa. Os reatores com leito de polietileno e espuma foram
operados durante 90 dias até observar tendência de estabilidade no rendimento de hidrogênio.
No entanto, o reator com leito de cerâmica foi desmontando aos 60 dias quando a produção de
biogás foi nula.
Sem descartes de biomassa a média de remoção de sacarose nos três reatores foi
levemente maior que a observada na fase 2. No reator com leito de polietileno a eficiência
passou de 60±15% para 64±13%; com leito de espuma, de 60±15% para 67±12% e, com leito
de cerâmica, de 46±11 para 54±16%. Contudo, o rendimento de hidrogênio nos três reatores
diminuiu devido a menor quantidade de biogás liberada, uma vez que as porcentagens de
composição do biogás foram similares aos obtidos na fase 1. Durante os primeiros 40 dias de
operação se observou o valor máximo de rendimento, com leitos de polietileno e espuma o
rendimento máximo foi de 2,0 mol-H2.mol-sac-1 e com cerâmica foi de 1,1 mol-H2.mol-sac-1.
A partir do dia 41, quando se observou estabilidade operacional nos reatores com leito
de polietileno e espuma, o rendimento médio de hidrogênio passou de 0,6±0,2 mol-H2.molsac-1 para 0,4±0,2 mol-H2.mol-sac-1 no reator com leito de polietileno (Figura 6a) e no reator
com leito de espuma manteve-se em 0,5±0,2 mol-H2.mol-sac-1 (Figura 6b). No reator com
leito de cerâmica o comportamento sem descartes foi diferente já que o acúmulo de biomassa
influenciou negativamente a liberação de biogás, observando que a partir do dia 50 o
rendimento de hidrogênio cessou completamente (Figura 6c).

(a)

(b)

(c)

Figura 6 – Rendimento fase 01 e fase 02: (a) polietileno (b) espuma (c) cerâmica
Esses resultados evidenciam que os descartes frequentes de biomassa realizados na
fase 01 permitiram aumentar o valor de rendimento nos três reatores durante os primeiros 40
dias de operação. Este fato pode indicar que existe um valor ótimo de carga orgânica
volumétrica específica aplicada para a produção de hidrogênio. Também, pode se inferir que a
partir do dia 41 de operação os descartes de biomassa realizados na fase 01 foram
insuficientes para manter elevados os valores de rendimento.
A concentração média de biomassa saindo do reator com leito de polietileno passou de
66±48 mg.L-1 para 47±30 mg.L-1, de 57±37 mg.L-1 para 71±55 mg.L-1 com espuma e de
42±38 mg.L-1 para 52±28 mg.L-1 com cerâmica. Sem os descartes frequentes de biomassa, o
valor médio da COVe no reator com leito de polietileno a partir do 41º dia de operação passou
de 0,350±0,17 g-sac.g-SV-1.h-1 para 0,114±0,03 g-sac.g-SV-1.h-1(Figura 7a). Da mesma forma,
o rendimento médio de hidrogênio para este período passou de 0,6±0,2 mol-H2.mol-sac-1 para
0,4±0,2 mol-H2.mol-sac-1. Este comportamento é coincidente com o aumento da porcentagem
de biomassa final dentro do reator que passo de 9% na fase 1 para 19% na fase 2.
No reator com leito de espuma, o valor médio da COVe passou de 0,234±0,11 g-sac.gSV-1.h-1 estimado na fase 1 para 0,279±0,07 g-sac.g-SV-1.h-1 nesta fase (Figura 7b). Este
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aumento do valor médio da COVe de 16%, resultou em aumento de 2% no rendimento médio
de hidrogênio neste mesmo período (0,53±0,2 mol-H2.mol-sac-1 na fase 2 para 0,55±0,2 molH2.mol-sac-1 na fase 2). A similaridade dos valores médios nestas duas variáveis (COVe e
rendimento), entre ambas as fases 1 e 2, foi atribuída a diferença na porcentagem do arraste
natural da biomassa que passou de 89% a 94%, respectivamente. Desta forma os descartes
adicionais de biomassa foram insignificantes na fase 1 comparados com o arraste natural da
biomassa na fase 2, pois o total de biomassa arrastada mais os descartes adicionais na fase 1
correspondem a 94% do total de biomassa gerada, mesma porcentagem de biomassa arrastada
naturalmente na fase 2.
A queda no rendimento de hidrogênio no reator com leito de cerâmica observada nesta
fase também poderia ser explicada pela grande diminuição nos valores da COVe. O valor
médio da COVe a partir do 41º dia de operação passou de 0,227±0,08 g-sac.g-SV-1.h-1 na fase
1 para 0,009±0,003 g-sac.g-SV-1.h-1 nesta fase (Figura 7c). A porcentagem de arraste natural
da biomassa no reator com cerâmica em ambas as fases 1 e 2, foi similar, 81% e 83%,
respectivamente, indicando que no reator com leito de cerâmica são necessários descartes
adicionais de biomassa para fazer contínua a produção de hidrogênio.

(a)

(b)

(c)

Figura 6 – COVe (a) polietileno (b) espuma (c) cerâmica

Assim, os resultados observados em ambas as fases 01 e 02, deixam claro o efeito da
COVe sobre o rendimento do hidrogênio e indica que há valor ótimo para essa variável, a qual
pode levar à maximização dos rendimentos.
Produtos intermediários
Na produção de hidrogênio por fermentação anaeróbia de diferentes açúcares como
glicose, sacarose, xilose entre outros, as principais rotas metabólicas observadas são do tipo
acetato, butirato, etanol e propionato (Maintinguer, Fernandes, et al., 2008; Amorim, Barros,
et al., 2009). Neste trabalho, os principais produtos intermediários produzidos nos três
reatores em ambas as fases 01 e 02, com polietileno, espuma e cerâmica foram o ácido
acético, ácido butírico e o etanol.
Segundo a estequiometria, a geração do ácido acético e do butírico poderia ser
indicador de elevados rendimentos de hidrogênio (Zhu, Parker, et al., 2009), uma vez que, o
valor teórico do rendimento de hidrogênio a partir de sacarose formado só ácido acético é de 8
mol-H2.mol-sac-1 e formado só ácido butírico é de 4 mol-H2.mol-sac-1 (Maintinguer,
Fernandes, et al., 2008).
No entanto, neste trabalho não foram observados elevados rendimentos de hidrogênio.
Este comportamento se deve provavelmente a formação de ácido acético pela
homoacetogênese ou porque o hidrogênio liberado inicialmente foi utilizado para síntese de
biomassa. Segundo a estequiometria, a concentração de ácido acético pode ter a contribuição
da rota de produção de hidrogênio ou da homoacetogênica (Equação 1) e a quantidade teórica
de hidrogênio que seria produzido, baseado nos ácidos gerados, pode ser calculada pela
Equação 2 (Penteado, 2012).
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A porcentagem de ácido acético gerada pela rota homoacetogênica é apresentada na
Tabela 2. Observou-se que, em todos os casos, esta produção foi constante e superior a 70%.
Esse fato pode indicar que a rota homoacetogênica ocorre concomitantemente com a rota de
produção de hidrogênio desde o inicio da operação dos sistemas.

HAc = HAc
H2

Leito
Polietileno
Espuma
Cerâmica

𝑡

= 8 HAc

H2 +

H2

HAc

Homoacetogênese

+ 4 HBu − HPr

Equação 1
Equação 2

Tabela 2 – Produção de ácido acético pela homoacetogênese
Fase 1
Fase 2
Total HAc
HAcHom.
HAcHom. Total HAc
HAcHom.
-1
-1
-1
(mmol.h ) (mmol.h )
(%)
(mmol.h ) (mmol.h-1)
10,4±3,7
7,5±2,3
73±6
6,2±3,0
4,7±2,4
8,7±2,2
6,6±1,6
76±7
9,2±3,8
6,7±2,5
4,7±2,4
3,5±1,8
75±9
6,4±2,5
4,8±2,1

HAcHom.
(%)
76±8
74±7
75±7

Contudo, descontando o valor de hidrogênio consumido pela homoacetogênese, a
quantidade liberada não alcança a 30% do total de hidrogênio teórico calculado (Tabela 3), o
que poderia indicar que outra parte do hidrogênio produzido foi utilizada para geração ou de
outros produtos intermediários ou para síntese de biomassa.
Tabela 3 – Balanço teórico do hidrogênio
Fase 1
Fase 1
*
*
Leito
H2
H2 exp
H2 consumido
H2
H2 exp
H2 consumido
-1
-1
-1
-1
(mmol.h ) (mmol.h )
(%)
(mmol.h ) (mmol.h )
(%)
Polietileno 34,4±9,1
4,5±2,0
86±8
23,7±8,3
4,9±2,7
75±16
Espuma
31,1±6,3
3,7±1,7
87±6
31,3±10,7 3,3±1,8
88±8
Cerâmica 15,9±6,8
1,9±1,5
84±20
21,4±8,2
1,6±0,9
90±7
*

H2=[H2]t – [HAc]Homoacetogênese

Conclusões
Não foi viável a aplicação de reator anaeróbio de leito fixo empacotado (argila
expandida, carvão vegetal e polietileno de baixa densidade) e fluxo descendente para
produção de hidrogênio, uma vez que o biogás produzido ficou preso nos interstícios do leito,
comprometendo a hidrodinâmica e o equilíbrio do sistema.
No entanto, o reator anaeróbio de leito fixo ordenado e fluxo descendente apresentou
viabilidade na produção de hidrogênio, pois a estruturação do material suporte (polietileno,
espuma e cerâmica) facilitou a liberação do biogás e descarte da biomassa.
O arraste natural de biomassa causado pelo fluxo descendente foi insuficiente para
manter elevados rendimentos de hidrogênio no sistema. Desta forma, são necessários
descartes adicionais de biomassa para operar os sistemas sob uma carga orgânica volumétrica
específica (COVe) ótima, com o mínimo de variação.
A principal causa dos baixos rendimentos de hidrogênio esta associada à presença de
bactérias homoacetogênicas produtoras de acetato e biomassa desde o inicio da operação.
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Resumo. Vários estudos relatam inóculos e técnicas de pré-tratamento que podem ser usados
na produção de biohidrogênio, porém poucos os avaliam em reatores contínuos. Neste
sentido, o objetivo deste trabalho foi estudar a influência da origem e do pré-tratamento dos
inóculos na produção do biohidrogênio em reatores anaeróbios de leito fixo. O lodo
anaeróbio de reator UASB aplicado no tratamento de águas residuárias de abatedouro de
aves (D) e o lodo de reator UASB tratando águas residuárias de suinocultura (S) e a
autofermentação (A), quando o reator não foi inoculado, foram usados. Avaliou-se também
dois pré-tratamento - choque térmico (T) e ácido (A). Os rendimentos médios de hidrogênio
(HY) foram de 2,1, 2,0, 2,0, 1,0, 1,0, 0,7, 0,7 mol H2 mol-1 sacarose, quando os reatores
foram inoculados com A, DT, DA, D, SA, ST e S, respectivamente. Nesta nomenclatura, a
primeira letra refere a origem e a segunda ao pré-tratamento do inóculo. Em resumo, os
resultados mostram a influência da origem e do pré-tratamento do inóculo na produção de
biohidrogênio. Embora o choque térmico obteve os maiores valores de HY, o pré-tratamento
ácido apresentou a operação mais estável, com os maiores valores médios. A
autofermentação apresentou desempenho semelhante aos inóculos DA e DT, sendo uma
alternativa viável para a produção de biohidrogênio.
Introdução
O uso dos combustíveis fósseis tem causado diversos problemas ambientais, tais como
a emissão de poluentes atmosféricos e o aquecimento global. Dentre as alternativas, o
hidrogênio destaca-se por apresentar, na sua combustão, liberação de calor de
aproximadamente 2,7 vezes maior do que a energia obtida pelo uso de hidrocarbonetos e gera
como principal produto da sua queima o vapor de água (Lay et al., 1999).
O hidrogênio biológico pode ser gerado por meio de processos fototróficos ou
fermentativos, sendo este o mais vantajoso por ser o processo mais simples, o que apresenta
as maiores velocidades de produção hidrogênio e o menor custo de implementação (Lay et al.,
1999: Hung et al., 2011). A produção de hidrogênio por meio de processo anaeróbio tem se
apresentado como uma alternativa energética de menor impacto ambiental, pois utiliza
matérias-primas renováveis, podendo ser realizado de forma independente da disponibilidade
de combustíveis fósseis, sendo assim, uma maneira mais amigável ao ambiente e segura de se
produzir o hidrogênio.
As bactérias produtoras de hidrogênio (BPH) podem ser encontradas amplamente em
ambientes naturais, como no solo, e ambientes engenheirados, por exemplo lodos de estações
de tratamento de águas residuárias, podendo estes ser usados como os principais inóculos dos
reatores anaeróbios que visam à produção de hidrogênio. (Wang & Wan, 2009).
Os processos fermentativos que utilizam consórcios microbianos apresentam
vantagens quando comparada com os que usam culturas puras, pois a operação dos primeiros
é mais simples, o controle do processo é mais fácil e pode se utilizar ampla fonte de carbono
ao contrário das culturas puras que apresentam uma faixa restrita de substrato. Porém, em um
processo fermentativo de consócio microbiano, o hidrogênio produzido pelos microrganismos
pode ser consumido pelas bactérias consumidoras de hidrogênio (BCH), reduzindo a
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produção (Wang & Wan, 2008). Com o objetivo de enriquecer o inóculo com as BPH e
diminuir as BCH, é necessário o pré-tratamento do inóculo, que pode ser o choque térmico, de
pH, químico e físico. Os dois primeiros são considerados os mais eficientes na seleção das
BPH (Cheong & Hassen, 2006; Zhu & Beland, 2006; Hu &Chen, 2007; Moham et al., 2008;
Mu et al., 2007; Ren et al., 2008; Wang &Wan, 2008; Kawagoshi et al., 2005; Wang et al.,
2011).
Embora alguns estudos indicam que a origem e pré-tratamento do inóculo afeta a
produção de hidrogênio a partir de águas residuárias em reatores em batelada, poucos estudos
relatam a influência dessas variáveis em reatores contínuos, nos quais a dinâmica de
crescimento e de carreamento da biomassa são completamente diferente do que a observada
em sistemas descontínuos. Além disso, estudos que relacionam a comunidade microbiana com
a produção do biohidrogênio são escassos na literatura, particularmente nos reatores de
biofilme. Portanto, neste estudo, o objetivo foi investigar a influência da origem e do prétratamento inóculo na produção do biohidrogênio em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo
ascendente. Além disso, analisou-se a relação entre a comunidade microbiana e produção de
hidrogênio.
Material e Métodos
Reator de leito fixo
Esse estudo utilizou reatores de leito fixos construídos em acrílico com diâmetro interno
de 80 mm e 750 mm de comprimento, apresentando volume total e volume útil de 3,8 e 2,5 L,
respectivamente. Cada reator foi dividido em três áreas: entrada de afluente, leito e saída do
efluente, separados por telas de inox com abertura de 2,0 mm presas nas flanges do reator
como descrito por PEIXOTO et al. (2011). A Figura 1 apresenta o esquema da instalação
experimental utilizado na produção biológica de hidrogênio.

Figura 1: Esquema da instalação experimental usando o reator anaeróbio de leito fixo e fluxo
ascendente na produção contínua do biohidrogênio.
Material suporte
O material suporte foi cilindros de polietileno de baixa densidade com diâmetro
equivalente de 4,8 mm e alturas de 10,0 mm, resultando em porosidade do leito de 45%.
Meio de alimentação
Água residuária sintética com demanda química de oxigênio (DQO) de 2.000 mg L-1,
relação carbono/nitrogênio (C/N) igual a 140 (Anzola-Rojas, 2010) e sacarose (1781,24 mg L1
) como a única fonte de carbono serviu de alimentação para os reatores. Além disso,
suplementou-se o meio com soluções de nutrientes de acordo com LEITE et al. (2008). Para
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ajustar o pH do meio a próximo de 6,5, utilizou-se NaHCO3 (500 mg L-1) e 0,25 mL de HCl
(12 N) por litro de meio.
Inoculação
Três origens de inóculo e dois pré-tratamento foram avaliados. Um dos inóculos foi
obtido do processo de autofermentação (A) que consistiu em fermentar por três dias a água
residuária sintética e, depois, a recirculou no reator pelo período de cinco dias para
desenvolvimento e adesão da biomassa no material suporte (Leite et al., 2008). Dois lodos
anaeróbios provenientes do reator anaeróbio de manta de lodo (UASB – up flow anaerobic
sludge blanket) aplicado ao tratamento da água residuária de abatedouro de aves (Avícola
Dacar Ltda, Tietê – São Paulo, D) e outro de reator UASB aplicado ao tratamento da água
residuária de suinocultura (Unesp – Jaboticabal- São Paulo, S) foram usados. A concentração
de sólidos totais voláteis foram de 36,4 g.L-1 e 32,5 g.L-1 para os inóculos D e S
respectivamente.
Choques térmicos e ácidos foram os pré-tratamentos usados nos lodos anaeróbios. O
choque térmico foi adaptado de KIM et al. (2006), que consiste em aquecer o inóculo por 10
min em 90 ºC. O pré-tratamento ácido consistiu em diminuir o pH do inóculo a 3,0 com HCl
(1,0 N) e mantê-lo por 24 horas, e depois aumentar o pH para 6,98, adicionando NaOH (1,0N)
(Chen et al., 2001). Ambas as técnicas selecionam as bactérias formadoras de endósporos,
associadas à produção de hidrogênio.
O inóculo da autofermentação é simbolizado por A, enquanto D e S indicam o lodo
anaeróbio de reator UASB aplicado ao tratamento da água residuária de abatedouro de aves
sem pré-tratamento e lodo anaeróbio de reator UASB aplicado ao tratamento da água
residuária de suinocultura sem pré-tratamento, respectivamente. DT e DA representa os
inóculos do lodo anaeróbio de reator UASB aplicado ao tratamento da água residuária de
abatedouro de aves com pré-tratamento térmico e ácido, respectivamente. Similarmente, ST e
SA referem-se aos inóculos do lodo anaeróbio de reator UASB aplicado ao tratamento da
água residuária de suinocultura com pré-tratamento térmico e ácido
Operação dos reatores
Água residuária sintética foi preparada e adicinou-se10% (v / v) do inóculo dos lodos
anaeróbio sem pré-tratamento ou com pré-tratamento (D, DT, DA, S, ST e SA). O inóculo da
autofermentação (A) foi obtido como apresentado anteriormente, segundo Leite et al. (2008).
O meio líquido contendo os microrganismos em suspensão foi bombeado para o reator e
recirculado durante cinco dias, para assegurar a fixação de biomassa no material de suporte.
Após este procedimento, o sistema foi operado em modo contínuo durante 60 dias, à
temperatura controlada de 25 °C. O tempo de detenção hidráulica (TDH) foi de 2 h, aplicando
vazão afluente de 21 mL min-1.
Análises de monitoramento
O volume do biogás produzido pelos reatores foi aferido utilizando medidor de gás do
modelo MiliGas-Counter da marca Ritter®. A composição do biogás foi avaliada por meio da
retirada de amostra (200 µL) do headspace dos reatores e injetada em cromatógrafo gasoso
GC-2010 SHIMADZU®, equipado com detector de condutividade térmica (TCD), com coluna
CARBOXEN® 1010 plot 30 m X 0,53 mm, sendo o argônio o gás de arraste. As temperaturas
do injetor e do detector foram 220ºC e 230ºC, respectivamente, e na coluna a temperatura foi
130°C com aquecimento de 46°C min-1 até 135°C. Carboidratos, ácidos orgânicos e álcoois
foram analisados em sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (SHIMADZU®)
composto por: bomba LC-10ADVP, injetor automático SIL-20A HT, forno CT-20ª, detector
de ultravioleta com arranjo de diodo SDP-M10 AVP UV conectado em sérico com detector
de índice de refração RID-10A, controlador SCL-10AVP e coluna de troca iônica AMINEX®
HPX-87H (300 mm x 7,8 mm; BioRad), Usou-se solução de ácido sulfúrico 0,01N como
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elunete. A vazão de eluente e temperatura da coluna foram mantidas a 0,5 mL min-1 e 43 ºC.
Além disso, o método colorimétrico de ácido sulfúrico – fenol (Dubois et al., 1956) também
foi usado para a determinação de carboidratos. As análises da DQO, de sólidos totais (ST),
sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis
(SSV) foram aferidos de acordo com os métodos descritos por APHA (2005).
Análises da comunidade microbiana
No início (0), no 30º e 60º dia de operação foram coletadas amostras para analisar a
diferença entre os inóculos durante a operação usando a técnica do PCR-DGGE (Polymerase
chain reaction - denaturing gradient gel electrophoresis). Extraiu-se o DNA das amostras com
pérolas de vidro (Sigma), fenol tamponado com tris (Sigma), e clorofórmio (Sigma), de
acordo com protocolo modificado de GRIFFTHS et al. (2000).Os fragmentos de DNA foram
amplificados pela PCR usando os primers 968FGC – 1401R (Nubel et al., 1996) e depois
foram separados pelo DGGE usando o gradiente de 45% e 65%. O DGGE correu por 16 horas
e em 75 V (Muyzer et al., 1993). Para ler os padrões de banda, usou-se Eagle Eye TM III
(Stratagene) at 254 nm UV. O software Bionumerics® versão 2.5 foi usado para comparar as
comunidades microbianas usando o índice de Jaccard.
Análise Estatística
As variáveis de monitoramento da produção de H2 (vazão molar de H2, rendimento de
H2 e produção volumétrica de H2) dos sete experimentos foram submetidos ao teste de
normalidade de D’Agostino para verificar se os dados são paramétricos ou não. Como o
resultado mostrou que pelo menos um conjunto de dados era não paramétrico, utilizou-se o
teste de hipótese de Kruskal-Walis (K-W) para determinar se os dados são estaticamente
diferentes ou não.
Resultados e Discussão
A Figura 2 mostra as variações temporais da vazão molar de H2 (VMH), rendimento
de H2 (HY) e produção volumétrica de H2 (HPR) para todos os inóculos estudados. A Tabela
1 apresenta os valores médios destes parâmetros. Os testes de Kruskal-Wallis para estes
parâmetros foram estatisticamente significativo, porque o valor de H foi maior do que o valor
crítico para um nível de significância de 0,05 (12,60). Os valores de H foram,
respectivamente, 71,6 (p <0,0001), 53,0 (p <0,0001) e 126,5 (p <0,0001) para VMH, HY e
HPR. Neste sentido, os reatores com A, DT e DA apresentaram os maiores valores médios de
HY, VMH e HPR, uma vez que os valores médios destes parâmetros para estes inóculos
foram estatisticamente similar, entretanto os dados são estatisticamente diferentes.
Tabela 1: Efeito da origem e do pré-tratamento do inóculo nos valores médios da vazão molar
de H2,do rendimento H2 (HY),da relação entre o rendimendo de H2 médio e máximo obtido e
o rendimento máximo estequiométrico (HY / HYmax est.) e da produção volumétrica de H2
(HPR) .
Variáveis
Aa
Db
DTc
DAd
-1
VMH (mmol H2 h )
5,6±4,5
2,3±1,5
6,1±7,3
7,6±3,3
HY (mol H2
Med.
2,1±1,8
1,0±0,9
2,0±2,2
2,0±1,1
mol-1
Max.
6,8
4,4
6,9
6,3
sacarose)
HY/HYmax.
Med.
26,3
12,5
25,0
25,0
est. (%)
Max
85,0
55,0
86,3
78,8
HPR (mL H2 h-1 L-1)
47,3±36,1 23,2±14,0 51,7±56,1 61,6±25,3
Número de observações: (a) 34, (b) 35, (c) 36, (d) 37, (e) 36, (f) 36 e (g) 36.

Se
1,6±2,2
0,7±0,9

STf
2,4±2,7
0,7±0,7

SAg
3,0±3,1
1,0±0,9

4,0

3,3

3,1

8,8
50
15,1±19,1

8,8
41,3
21,1±22,8

12,5
38,8
26,7±23,6

Embora DA apresentasse os melhores valores médios, os maiores valores de VMH,
HY e HPR, de 25,5 mmol H2 h-1, 6,9 mol H2 mol-1 sacarose e 195,6 mL de H2 h-1 L-1,
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respectivamente; foram obtidos para DT. Autofermentação (A) obteve o maior valor médio de
HY (2,1 mol H2 mol-1 sacarose) e o valor máximo próximo ao observado para DT (6,8 mol H2
mol-1 sacarose), indicando a viabilidade da aplicação deste simples procedimento na
inoculação de reatores para a produção de hidrogênio. Estes resultados apontaram que a
produção de H2 foi afetada pela origem e pelo pré-tratamento do inóculo.
A)

B)

C)

Figura 2: Efeito da origem e do pré-tratamento do inóculo durante os 60 dias de operação do reator anaeróbio de leito fixo e fluxo ascendente: (A) vazão de H2 (VMH), B) rendimento de
H2 (HY) e C) produção volumétrica de H2 (HPR).
A influência da origem e do pré-tratamento do inóculo na produção de hidrogênio
pode ser claramente observado pelo HPR na Tabela 1 e Figura 2C. Como o pré-tratamento
selecionado a comunidade microbiana, HPR nos reatores inoculados com DT, DA, ST e SA
foram quase o dobro do que as observadas em reatores inoculados com lodos sem prétratamento (D e S). Além disso, quando o reator não foi inoculado (A), o HPR foi maior em
comparação com os reatores inoculados com D e S. A autofermentação seleciona os
microrganismos adaptados ao substrato e as condições operacionais e ambientais utilizadas.
Os inóculos retirados de reatores UASB apresentaram populações microbianas mais
diversificadas, incluindo possivelmente bactérias consumidoras de hidrogênio, o que pode ter
provocado os baixos valores de HPR e HY.
Como mostrado na Figura 2, houve instabilidade na produção de H2, com valores
subindo até um valor máximo e valores extremamente baixos no final da operação. Este
desempenho variável pode estar relacionado com o desenvolvimento de bactérias
homoacetogênicas e arquéas metanogênicas que estão envolvidos na consumo do H2 e CO2
para sintetizar ácido acético e metano, respectivamente.
Arooj et al. (2008) propôs um modelo para estimar a produção de ácido acético pela
homoacetogênese utilizando glicose que foi adaptado para a produção de hidrogênio a partir
de sacarose no presente trabalho. A Figura 3 ilustra a relação entre HY e a percentagem de
ácido acético sintetizado pela homoacetogênese na concentração total de ácido acético para
todos os inóculos testado. Como pode ser visto na Figura 3, a medida que HY diminuiu, a
percentagem de ácido acético produzido pelo consumo do H2 aumenta. Portanto,
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homoacetogenênese e metanogenênese pode estar usando H2 e CO2 para produzir ácido
acético e de metano, reduzindo o HY na produção fermentativa de hidrogênio em reatores de
leito fixo. Como a atividade de homoacetogênese em DA foi substancialmente inferior, este
obteve a maior média de HPR, mostrando que o pré-tratamento ácido foi mais eficaz em
suprimir e inibir o consumo do hidrogênio.
A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Figura 3: Variação temporal do HY ( ) e da porcentagem de ácido acético produzido pela
homoacetogênese sobre a concentração total de ácido acético (HAcHomoacetogênese/HAc) quando
não há a produção de metano (
) e quando metano é produzido, haverá um máximo ( ) e
mínimo ( ) na porcentagem para os inóculos: (A) A, (B) D, (C) DT, (D) DA, (E) S, (F) ST e
(G) SA.
O HY estequiométrico máximo (HY max. est.) é de 8 mol H2 mol-1 sacarose se o ácido
acético for o único produto. Caso o ácido butírico seja o único produto de fermentação, HY
diminui para 4 mol H2 mol-1 sacarose. A relação entre HY médio e máximo obtido e o valor
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estequiométrico máximo (HY max. est.) são apresentados na Tabela 1. Estes valores variaram
de 8,8% a 86,3%, o que implica em fermentação misto com a produção dos ácidos acético,
butírico e outros durante a produção de H2. A Tabela 2 resume as concentrações médias dos
principais produtos solúveis metabólicos (SMP). Outros ácidos tais como ácido cítrico,
málico, succicínicico, fórmico, valérico, iso-valérico, capróico foram detectados em pequena
concentração. Ácido acético e butírico e etanol foram os principais subprodutos;
representando pelo menos 63% na distribuição de SMP. A distribuição SMP foi consistente
com outras pesquisas anteriores de produção biohidrogênio, mas os valores de concentração
foram distintos como consequência dos diferentes substratos, TDH, inóculos e configurações
do reator (Akutsu et al., 2009; Barros et al., 2011; Chang et al., 2002; Maintinguer et al.,
2008 e Peixoto et al., 2011).
Tabela 2: Valores médios dos principais produtos metabólicos.
SMP

Aa
25,7 ± 25,8
40,3 ± 17,9

Db
20,4 ±11,4
36,4 ± 19,8

Concentração média (mg L-1) ± DP
DTc
DAd
Se
20,6± 13,4 64,7± 30,3 18,7± 13,7
31,4 ± 8,3
63,4 ±17,9 27,7 ± 8,1

Ác. Láctico
Ác.Acético
Ác.
13,9 ± 6.2
11,4 ± 7,6
13,5 ± 8,7
23,7 ±12,9 10,6 ± 6,2
Propiônico
Ác. Butírico
64,9 ± 31,4 49,9 ± 22,4 119,8±55,8 149,0±40,9 89,6±33,9
Etanol
122,7±59,0
73,6±41,2
45,9±27,0 112,8±50,2 44,6±34,0
Número de observações: (a) 34, (b) 35, (c) 36, (d) 37, (e) 36, (f) 36 e (g) 36.

STf
69,3± 22,7
59,8 ±19,2

SAg
53,9 ±22,1
45,2 ±14,8

16,4 ± 7,0

22,2 ±12,9

124,1±38,7
102,6±32,4

108,2±29,1
97,2±58,7

A alta concentração de etanol pode estar relacionada com a alta pressão parcial de
hidrogênio ou com alguns microrganismo. A produção de hidrogênio a partir de hexose com
produção de ácido acético e butírico (1 e 2, respectivamente) propicia elevada pressão parcial
de hidrogênio que estimular reações que usam o hidrogênio, como a reação entre o ácido
acético e hidrogênio sintetizando etanol (3). Quando a pressão parcial de hidrogênio é maior
que 4 104 Pa, o equilíbrio dessa reação se desloca para a produção de etanol. Considerando-se
a pressão no reator igual a pressão atmosfera (1 atm), a pressão parcial de hidrogênio variou
entre 0,8 104e 8,0 104 Pa, mas na maior parte do tempo foi superior a 4 104 Pa. Nesta
condição, houve a produção de etanol, tanto pela conversão de carboidrato como pela reação
entre o hidrogênio e o ácido acético (3) (Li et al., 2007). Outra razão para esta elvada
concentração de etanol é que alguns microrganismos possivelmente presentes no inóculo, por
exemplo, o Clostridium pasteurianum podem produzir etanol e hidrogênio com elevados
rendimentos (Akutsu et al., 2009).
C6H12O6 + 2 H2O  2 CH3COOH + 4H2 + 2 CO2
C6H12O6 + 2 H2O  CH3CH2CH2COOH + 2H2 + 2 CO2
CH3COOH+ H2  C2H5OH + 4H2O

G0=-215,95 kJ mol-1
G0=-285,05 kJ mol-1
G0=-49,51 kJ mol-1

(1)
(2)
(3)

É evidente a partir dos resultados que há influência da origem e do pré-tratamento dos
inóculos na produção biológica de H2. Os inóculos sem pré-tratamento (D e S) apresentaram
valores menores de HY, VMH e HPR do os observados nos inóculos que foram submetidos a
métodos para enriquecimento das BPH (DT, DA, ST e SA). Entre os inóculos estudados,
aqueles com os melhores valores em todos os parâmetros foram os inóculos A, DT e DA. A
autofermentação se mostrou uma alternativa apropriada para a produção do biohidrogênio
uma vez que não é necessário aplicar técnicas de pré-tratamento para selecionar as BPH.
Além disso, este inóculo se torna interessante do ponto de vista econômico visto que os
métodos são dispendioso economicamente. No entanto, a instabilidade da HPR e HY pode ser
uma desvantagem deste. O inóculo DA foi o que teve a maior estabilidade operacional, sendo
o ponto forte para a aplicação do pré-tratamento ácido em larga escala. A inibição dos
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organismos que consomem o hidrogênio para sintetizam metano e ácido acético pelo prétratamento ácido foi essencial para que este inóculo obtivesse o melhor desempenho.
Análise da comunidade microbiana por biologia molecular
Como ficou evidente a partir da discussão anterior, a origem e o pré-tratamento do
inóculo afetaram a produção de hidrogênio a partir da fermentação da sacarose em reatores
anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente. Neste tópico, a influência sobre a comunidade
microbiana foi avaliada usando a técnica do PCR-DGGE e o índice de Jaccard calculado pelo
software Bionumerics® 2.5. A Figura 4 apresneta os dendogramas UPGMA (Unweighted Pair
Group Method with Arithmetic Average) de comparação dos perfis de banda no gel para a
comunidade bacteriana no início, no meio e no fim do período experimental (0, 30, 60) para
todos os inóculos usado.
A)

B)

C)

D)

Figura 4: Dendogramas da análise da comunidade bacteriana que comprovam a influência da
origem e do pré-tratamento do inóculo na seleção dos microrganismos no reator anaeróbio de
leito fixo e fluxo ascendente na produção do biohidrogênio entre: A) as três origens estudadas
(A, D e S) coletados no início (0), no meio (30) e no fim (60) da operação; B) Os três inóculos
originário do D sem e com pré-tratamento (D, DT e DA) coletados no início (0), no meio (30)
e no fim (60) da operação; C) Os três inóculos originário do S sem e com pré-tratamento (S,
ST e SA) coletados no início (0), no meio (30) e no fim (60) da operação; e D) todos os
inóculos coletados no fim da operação.
Como mostrado na Figura 4A, a comparação da comunidade microbiana entre as
amostras de biomassa coletadas dos reatores incoulados com A, D e S no inicio e no fim da
operação resultou em 61%, 42% e 38% do coeficiente de similaridade, respectivamente. O S
apresentou a maior modificação da população bacteriana (62%) após 60 dias de operação. Por
outro lado, o D apresentou a menor alteração na comunidade, apenas 39%. Estas
modificações observadas no D e S pode ter sido causado por alterações no funcionamento
condicionais, como, substratos e configuração do reator, provavelmente, por este motivo
ambos obtiveram baixo HPR (23,2 e 15,1 mL de H2 h-1 L-1, respectivamente). A mudança na
autofermentação (58%) pode estar relacionada com o crescimento e adesão de biomassa na
matriz de suporte. No início da operação, o crescimento microbiano era suspenso e, no final,
estava fixo e nos interstícios do material suporte de suporte. O coeficiente de semelhança
entre as amostras coletadas no meio (30) e no fim da operação, o quando o reator foi
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inoculado com A foi de 96%, no entanto, D e S foram de 61% e 60%, respectivamente,
sugerindo que a autofermentação manteve a maioria da população microbiana, enquanto D e
S ainda estavam em processo de seleção da comunidade bacteriana. Embora nenhum prétratamento foi aplicado para enriquecer as BPH, todas as origens de inóculo produziram
hidrogênio, porém os inóculos coletados de reatores metanogênicos tratando águas residuárias
complexas (D e S) tiveram menor produção do que o inóculo A.
A Figura 4B ilustra o dendograma entre os inóculos sem e com pré-tratamento do lodo
anaeróbio D. Três grupos foram formados: o primeiro juntou as amostras D0, D30 e D60 com
58% de similaridade; o segundo teve 58% de similaridade e agruparam as amostras DT0,
DT30, DT60, DA30 e DA60 e no último ficou apenas DA0 com menos de 40% de
similaridade com relação às demais comunidades microbiana. Quando se usou o choque
ácido, houve a maior a alteração da comunidade microbiana (62% de modificaçã).
A Figura 4C corresponde ao dendograma entre os inóculos sem e com pré-tratamento
do lodo anaeróbio S e foi possível identificar três grupos. O primeiro formado por S0, S30 e
S60 com 56% de similaridade, o segundo com 60% de similaridade juntou as amostras SA0,
SA30 e SA60; e as amostras do inóculo com pré-tratamento térmico formaram o último ramo
com 52% de similaridade.
Como apresentado nas Figuras 4B e 4C, houve diferença da população microbiana
devido ao pré-tratamento do inóculo. O coeficiente de similaridade menor de 50% e de 38%
entre as amostras D e DT e D e DA, respectivamente, enquanto para os inóculos da
suinocultura foram superiores a 45% (49% entre S e SA 46% entre S e ST). Esses resultados
confirmaram que o enriquecimento das BHP causado pelo choque térmico e ácido,
melhoraram as variáveis de monitoramento, como HY (de 1,0 mol H2 mol-1 sacarose quando
D foi usado para 2,0 mol H2 mol-1 sacarose para DT e DA) e HPR (de 15,1 mL H2 h-1 L-1
quando S foi utilizado para 21,1 e 26,7 mL H2 h-1 L-1 quando usou-se ST e SA ,
respectivamente).
A operação do reator foi outra causa importante na seleção e em manutenção da
comunidade microbiana. Comparando a população no início e no final, há evidências para
indicar para cima consideravelmente alteradas de 34% para D, DT, DA, S, ST e SA. Pode-se
supor que esta diferença está em linha com as condicionais operacionais do reator, tais como,
TDH, pH, substrato e configuração do reator.Quando se confronta as amostras dos útimos 30
dias, observa-se que as alterações na comunidade microbiana quase não ocorreram, nos
reatores inoculados com D, DT e DA as modificações doram inferioreas a 21% (similaridade
superior a 79%) enquanto para os inóculos S, ST e SA foram menores que 30%, evidenciando
que a maioria da população microbiana foi mantida neste periodo.
A comparação da comunidade bacteriana no final da operação é apresentado na Figura
4D, no qual nota-se dois grupos: um com 38% de similaridade que juntou o inóculos A e S o
outro agrupou os demais com 62% de similaridade. Quando se compara as amostras dos
inóculos A, D e S, observa-se que houve modificações significativas superior a 60% o que
pode justificar o melhor desempenho no HY e HPR do reator inoculado com A do que os
outros inóculos sem pré-tratamento. Com relação aos inóculos com pré-tratamento, os
inóculos S60, ST60 e SA60 apresentarasm as maiores alterações na comunida microbiana
(68% de modificaçã), enquanto D60, DT60 e DA60 tiveram baixa modificação (apenas 27% d
emodificação). As amostras do mesma origem com diferentes pré-tratamento tiveram elevada
similaridade: 89% para DT e DA e 79% para ST e SA, implicando nas variáveis de
monitoramento, por exemplo, o mesmo HY para os inóculos DT e DA (2,0 mol H2 mol-1
sacarose) e o HPR próximo para ST e SA (21,1 e 26,7 mL H2 h-1 L-1, respectivamente).
Portanto, a comunidade microbiana presente no reator anaeróbio de leito fixo e fluxo
ascendente usado na produção do biohidrogênio foi afetada pela origem e pelo pré-tratamento
do inóculo, além das condições operacionais do sistema.
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Conclusão
Os resultados desta investigação mostrou que a origem e o pré-tratamento do inóculo
têm influência sobre a produção de hidrogênio contínua reatores anaeróbios de leito fixo e
fluxo ascendente alimentado com sacarose, tanto nas variáveis de monitoramento quanto na
comunidade microbiana. A escolha da origem e pré-tratamento de inóculo pode ser decisiva
na produção do biohidrogênio devido ao efeito observado no HY e na HPR.
A 25 ºC, TDH de 2 horas e em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente, os
inóculos sem pré-tratamento (D e S) resultaram em HY e HPR inferiores aos observados nos
inóculos pré-tratados, devido a seleção das BPH. Embora o choque térmico tenha gerado os
maiores valores de HY, VMH e HPR, o choque ácido teve a operação mais estável, com os
maiores valores médios, o que poderia permitir o uso desta técnica simples e prática para
melhorar a capacidade de produção de hidrogênio dos lodos anaeróbios em reatores de grande
escala. A autofermentação apresentou desempenho semelhante em relação ao DT e DA,
tornando atrativo o uso deste inóculo em escalas maiores.
Embora os resultados aqui obtidos são encorajadores, uma questão importante para
futuros estudos é a inibição do processo homoacetogênese que está envolvidona queda de
hidrogênio no biogás.
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Resumo. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de produção de hidrogênioa
partir de águas residuárias do processo de obtenção de fécula de mandioca, citros e de
laticínio. Os ensaios foram realizados em reatores em batelada e sacarose foi utilizada como
controle. O inóculo proveniente de reator UASB usado no tratamento de água residuária de
abatedouro de aves recebeu tratamento térmico e foi utilizado na proporção de 10% do
volume reacional. Os reatores foram acondicionados em agitador orbital a 37 °C e agitação
de 150 rpm. O melhor desempenho na produção de hidrogênio foi atingido usando-se a água
residuária de latício, que apresentou 172,25 ml.g-1DQO, o melhor rendimento entre os
efluentes avaliados. Entre os ácidos orgânicos voláteis formados nos reatores, o ácido
butírico e ácido acético foram predominantes na fermentação.
Introdução
Os processos de obtenção de hidrogênio por via biológica sejam por fermentação, ou
por processo fotossintético, vêm ganhando grande destaque devido à possibilidade de
utilização de fontes renováveis de energia, bem como o reaproveitamento de subprodutos
gerados nas indústrias (Kotay e Das, 2008).
Materiais ricos em carboidratos, lipídios e proteínas podem ser utilizados como
substratos na produção de biohidrogênio, no entanto, os carboidratos constituem a fonte
preferida de carbono orgânico no processo fermentativo (Guo et al., 2010; Wang e Wan,
2009).
Além da fonte de carbono, outros fatores como a disponibilidade, custo e
biodegradabilidade também são critérios determinantes para escolha do resíduo (Hawkes et
al., 2002). Estudos reportam a utilização de resíduos lignocelulósicos, glicerina, alimentícios,
lácteos, agroindustriais, dentre outros para a produção de hidrogênio por processos
fermentativos (Kapdan e Kargi, 2006; Chong et al., 2009).
Uma alternativa interessante de matéria prima para este processo é a água residuária
do processo de obtenção fécula de mandioca, rica em carboidratos e com cerca de 5 a 15 g.L-1
de demanda química de oxigênio. As principais indústrias de processamento de mandioca
estão localizadas na região sul do Brasil, contudo, a mandioca é produzida em todo território
brasileiro. São produzidas em torno de 7 m3 de águas residuárias por kg de raiz processada,
justificando assim sua utilização devido aos grandes volumes gerados e sua abrangência
nacional (Wosiacki e Cereda, 2002).
Os laticínios representam um importante setor na indústria alimentícia do ponto de
vista econômico. O efluente gerado no beneficiamento do leite apresenta valores de demanda
química de oxigênio em torno de 3.000 mg.L-1 (Mendes et al., 2006). Considerando que 90%
dos laticínios em funcionamento são de pequeno e médio portes e que os resíduos gerados, na
sua maioria, não são tratados ou não recebem o tratamento adequado, o impacto ambiental aos
corpos hídricos é relevante, o que justifica ainda mais o reaproveitamento desse resíduo.
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O Brasil também é grande produtor e exportador mundial de suco de laranja e seus
subprodutos, sendo colhidas anualmente no país mais de 18 milhões de toneladas da fruta
(Mapa, 2012). Apesar de o suco ser o principal produto da laranja, vários subprodutos com
valor comercial são obtidos durante o seu processo de fabricação. Um dos principais
problemas enfrentados pelas indústrias processadoras de sucos cítricos é o grande volume de
resíduos sólidos (bagaço) e líquidos (água de lavagem do bagaço), produzidos diariamente. A
água de lavagem do bagaço, gerada no processo de extração da pectina cítrica, é constituída
por proteínas, óleos essenciais, pectinas, açúcares, ácidos orgânicos e sais, apresentando
potencial de ser utilizada como substrato em processos fermentativos (Tavares et al., 1998).
Nos últimos anos as pesquisas têm voltado atenção especial na busca por processos
alternativos capazes de gerar produtos de valor agregado aos resíduos agroindustriais. Dentro
deste contexto, justifica-se a realização do trabalho que tem por objetivo avaliar o potencial de
produção de biohidrogênio a partir de águas residuárias do processamento de fécula de
mandioca, leite e laranja, na forma in natura, em reatores anaeróbios em batelada.
Material e Métodos
Reatores em batelada
Os reatores (Frascos Duran) utilizados neste estudo apresentavam volume total de 2 L,
sendo 1 L de volume de headspeace e 1 L de volume líquido.
Águas residuárias
Na avaliação da produção de biohidrogênio foram utilizadas águas residuárias de
laticínio e dos processos de obtenção de fécula de mandioca e suco de laranja.
A água residuária do processo de obtenção de fécula de mandioca (ARFM) e de
laticínio (ARL), proveniente da água de lavagem da produção de leite UHT, foram obtidos em
indústrias localizadas nos municípios de Toledo e Francisco Beltrão, no estado do Paraná,
respectivamente. A água residuária da indústria cítrica (ARC), proveniente da lavagem do
bagaço da laranja, foi obtido de uma indústria localizada no município de Limeira, São Paulo.
Utilizou-se também água residuária sintética (ARS) à base de sacarose, preparada com
açúcar orgânico demerara para que atingisse a demanda química de oxigênio de
aproximadamente 500 mg.L-1, carga para a qual os efluentes foram diluídos, de forma a
possibilitar um estudo comparativo.
A caracterização das águas residuárias brutas é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1. Caracterização das águas residuárias utilizadas
Caracterização
ARFM
ARC
ARL
DQO
8017,2
16483
2377,8
pH
4,02
3,8
10,61
-1
ST (mg.L )
7,6
16,5
2,28
SV (mg.L-1)
6,78
15,01
1,87
-1
SF (mg.L )
0,82
1,5
0,41
N-Total (mg.L-1)
81,376
173,14
nr
3- -1
P-Total(mg PO4 .L )
66
44
34
COT (mg C.L-1)
2121
9055
806,4
Ca(mg.L-1)
60,7
240
33,2
Mg(mg.L-1)
23,96
27,83
2,04
Na(mg.L-1)
485
640
183,5
K(mg.L-1)
670
935
39
nr: não realizado; ARFM: água residuária da obtenção da fécula de mandioca; ARC: água
residuária cítrica; ARL: água residuária de laticínio.
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Meio
Os reatores foram incubados com as águas residuárias diluídas para obtenção de
demanda química de oxigênio de 500 mg.L-1. Somente aos frascos contendo sacarose foi
adicionada solução de nutrientes baseada no meio Del Ney (1987) nas proporções usadas por
Fernandes et al. (2010). Bicarbonato de sódio e ácido clorídrico foram utilizados para a
correção do pH de todos os sistemas para 5,5.
Inóculo
O inóculo utilizado nos experimentos foi proveniente de reator anaeróbio de manta de
lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de abatedouro de aves
(Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê, SP. Inicialmente o lodo anaeróbio foi macerado e
submetido a um pré-tratamento para eliminação dos microrganismos consumidores de
hidrogênio. O pré-tratamento térmico consistiu em elevar a temperatura a 90 °C por 15 min,
de acordo com a metodologia de Kim et al. (2006).
Procedimento Experimental
Quatro reatores (2000 mL), em triplicata, foram incubados com 100 mL de inoculo e
900 mL de meio. Antes dos reatores serem fechados com tampa de butila e rosca plástica,
permaneceram por 10 minutos sob atmosfera de nitrogênio para promover a anaerobiose nos
sistemas.
Os reatores foram acondicionados em agitador que manteve a temperatura a 37 °C e
agitação de 150 rpm. Periodicamente, amostras de gás e da fase líquida eram retiradas dos
reatores para análise. A pressão interna dos frascos foi aferida com um detector (Desin
Instruments TPR-18) na faixa de 0 a 500 mbar. O volume de líquido retirado para as análises
durante o experimento foi menor que 10% do volume de líquido inicial dos reatores.
A fermentação foi mantida até o momento em que se observou o estabelecimento do
patamar de produção de hidrogênio em todos os sistemas por no mínimo 30 horas.
Métodos Analíticos
Na Tabela 2 são apresentados os parâmetros avaliados com seus respectivos métodos
de determinação. Para a determinação dos parâmetros DQO, carboidratos, ácidos orgânicos
voláteis, álcoois e pH, as amostras foram filtradas em membrana de 0,45 µm.
Tabela 2. Métodos de análises

Análise
Carboidratos
DQO
Ácidos Orgânicos Voláteis
Álcoois
pH
Composição do gás
Sólidos TotaisVoláteis (STV)

Método
Dubois et al.(1956)
Standard Methods (APHA, 1998)
Cromatografia líquida (Moraes, 2000)
Cromatografia líquida (Moraes, 2000)
Standard Methods (APHA, 1998)
Cromatografia gasosa
Standard Methods (APHA, 1998)

Resultados e Discussão
Na Figura 1 são apresentados os resultados dos parâmetros avaliados durante os
ensaios de produção de biohidrogênio a partir dos resíduos agroindustriais.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 1- (a) Produção de hidrogênio; (b) Produção de hidrogênio por grama de QDO; (c)
Concentração de Carboidratos Totais (mg.L-1) e (d) DQO nos reatores em batelada contendo
diferentes águas residuárias; (♦) ARS; (□) ARFM; (▲) ARC e ( ) ARL.
Observou-se fase de aclimatação para produção de hidrogênio de 18 horas para
ARFM, ARC e ARS. Para a ARL a aclimatação se deu em 13 horas (Figura 1a).
O maior rendimento de produção de hidrogênio foi de 352,75 mL.g-1 DQO para a
ARS, seguido por 172,25, 154,77 e 149,24 mL.g-1 DQO para ARL, ARC e ARFM,
respectivamente (Figura 1b). Este resultado já era esperado devido aos frascos controle
apresentarem apenas uma forma de carbono orgânico, que facilita a adaptação ao substrato
pelos microrganismos produtores de hidrogênio (Hawkes et al., 2002). Possivelmente a
adição de meio de nutrientes também contribuiu para esse resultado.
Fernandes et al. (2010) e Chen et al. (2006) encontraram rendimentos de 270 e 45 mL
H2.g-1 DQO para sacarose, utilizando reatores em batelada com 250 e 300 mg.L-1 DQO
respectivamente. Os resultados supracitados são inferiores ao encontrado no presente
trabalho, indicando que as condições de temperatura, seleção de inoculo e parâmetros
fermentativos contribuiram para um maior rendimento na produção de hidrogênio.
Ressalta-se que embora os rendimentos obtidos para as águas residuárias estejam
abaixo do rendimento encontrado para sacarose, todas apresentam potencial para produção de
hidrogênio sem suplementação nutricional.
Os carboidratos presentes nas águas residuárias foram completamente convertidos em
todos os experimentos (Figura 1c). A concentração de matéria orgânica representada na forma
de DQO apresentou redução de 40% para ARFM, 19,16% para a ARS, 15,85% para a ARC e
14,44% para ARL (Figura 1d).
As produções específicas de hidrogênio são apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3. Produção específica de hidrogênio
Água Residuária
STV final (mg.L-1)
ARS
ARFM
ARC
ARL

3093
2746
2507
2265

Produção de H2 (ml.g-1 STV)
56,43
33,86
28,40
31,09

As maiores produções de hidrogênio por grama de biomassa inoculada foram
verificadas para a ARS, seguidas pela ARFM, ARL e ARC (Tabela 3). Este resultado pode
indicar que os microrganismos presentes no inóculo se adaptaram melhor às fontes de carbono
orgânico encontradas na ARFM, em comparação àquelas presentes na ARC e ARL.
Os perfis da geração de ácidos orgânicos voláteis e álcoois nos reatores em batelada
são apresentados na Figura 2.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 2- Perfil dos ácidos e alcoóis durante o experimento em diferentes águas residuárias:
(a) ARS; (b) ARFM; (c) ARC e (d) ARL. (◊) Ácido Lático; (*) Ácido Fórmico; (∆) Ácido
Acético; (x) Ácido Propiônico; (■) Ácido Butírico; ( ) Metanol; e ( ) Etanol.
Observa-se que o ácido butírico foi o metabólito predominante nas quatro águas
residuárias avaliadas, seguido pelo ácido acético, o que segundo Levin et al. (2004) são os
produtos indicadores de eficiente produção de hidrogênio. Fangkum e Reungsang (2011)
obtiveram bons rendimentos na produção de hidrogênio a partir do hidrolisado do bagaço de
cana e os principais ácidos produzidos também foram ácido acético e butírico. Etanol também
foi detectado durante o experimento, apresentando valores mais elevados no reator com ARS
seguido pela produção de 65,34 mg.L-1. Os valores de n-butanol não foram apresentados
devido à baixa concentração observada no decorrer do experimento.
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Conclusões
As águas residuárias da obtenção da fécula de mandioca, do suco de laranja e de
laticínio apresentam potencial para produção de hidrogênio sem suplementação nutricional, o
que contribui para a sustentabilidade do processo de produção de hidrogênio por fermentação
a partir de águas residuárias. O rendimento de produção de hidrogênio entre os resíduos foi
superior para a água residuária de laticínio (172,25 ml.g-1DQO). Além disso a produção de
etanol de 65,34 mg.L-1 utilizando 500 mg.L-1 de DQO da água residuária de laticínio aponta
para sua possível utilização na geração de outros produtos e não somente o hidrogênio.
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Resumo. A seguinte pesquisa tem como objetivo avaliar diferentes relações carbono/fósforo
(C/P): 382, 765, 1147 e 1529 (gC/gP), com a finalidade de se averiguar qual a melhor
condição para uma elevada e constante produção de hidrogênio em um reator anaeróbio de
leito fixo com fluxo ascendente alimentado com meio tendo sacarose como fonte de carbono.
O meio suporte utilizado para a imobilização da biomassa é polietileno de baixa densidade,
com porosidade do leito próxima a 40%. O experimento está sendo realizado em quatro
etapas, em cada uma será testada uma relação C/P. A fonte de carbono é disponibilizada
pelo próprio substrato e o fósforo é controlado com a variação do fosfato. A relação C/N está
sendo mantida em 140. A DQO da água residuária sintética é de 2000 mg.L-1. Está sendo
adicionados bicarbonato de sódio e ácido clorídrico para controlar o pH próximo de 6,5. O
tempo de detenção hidráulica é de 2 h e a temperatura é mantida em 25°C. Para o
acompanhamento do processo estão sendo feitas as análises de produção e composição do
biogás, sacarose, ácidos voláteis, alcoóis, pH, temperatura, demanda química de oxigênio e
sólidos suspensos voláteis.
Introdução
Com o aumento da demanda energética, levando a um aumento no consumo dos
recursos finitos (hidrocarbonetos) que a sociedade atual constituiu como principal fonte
energética mundial, se tornam necessários os estudos abordando o ciclo mais limpo para
produção de outras fontes energéticas para esse século. Uma das alternativas viáveis é o uso
do hidrogênio como carreador energético, tema que vem sendo estudado tanto do ponto de
vista da produção do combustível quanto de utilização em células a combustível ou em
motores a combustão.
Atualmente, 50 milhões de toneladas de hidrogênio são comercializadas ao redor do
mundo, com taxa de crescimento de quase 10% por ano. Baseados nas estimativas do
programa nacional de hidrogênio dos Estados Unidos, a contribuição de hidrogênio para o
mercado total de energia poderá ser quase 10% para o ano 2025 (Argun et al., 2008, Oztekin
et al. 2008).
O hidrogênio é um combustível limpo porque o único produto gerado na combustão
com oxigênio é a água, portanto, não produz gases do efeito estufa (Suzuki, 1982; Das &
Veziroglu, 2001; van Ginkel & Sung, 2001;Ren et al. 2007; Argun et al., 2008, Oztekin et al.
2008). A combustão do hidrogênio nos veículos é 50% mais eficiente do que a gasolina
(Cheong et al. 2007), pois o conteúdo energético (calor de combustão) é cerca de 122 kJ/g, ou
seja, 2,75 vezes maior que o obtido com qualquer combustível baseado em hidrocarbonetos
(Argun et al., 2008).
A principal dificuldade na utilização do gás hidrogênio como combustível é a
indisponibilidade da forma pura (H2) na natureza e o elevado custo dos métodos de produção
(Argun et al., 2008). Processos como a eletrólise e a decomposição térmica da água a partir de
fontes combustíveis não - fósseis são muito caros quando comparados com métodos utilizados
para a produção de combustíveis fósseis (Cheong et al., 2007).
Os estudos mais atuais têm enfocado a produção de hidrogênio por métodos físico–
químicos ou biológicos (Ntaikou et al. 2008). Tem sido demonstrado, em diversos
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laboratórios, que a produção de hidrogênio utilizando microrganismos constitui uma nova
área de tecnologia viável (Cheong et al., 2007; Alzate et al., 2007).
A produção biológica de hidrogênio, que usa como matéria - prima a fração orgânica
presente no esgoto ou em outras águas residuárias, tem se destacado por ser um processo
menos agressivo para o ambiente, já que não consome combustíveis fósseis (Ren et al. 2007).
Muitas bactérias fermentativas anaeróbias são capazes de gerar elevadas quantidades de
hidrogênio a partir de carboidratos (Cheong et al., 2007), além de produzi-lo durante o dia e a
noite com uma velocidade constante já que não dependem de uma fonte de energia externa,
como o caso das bactérias fototróficas (Alzate et al. 2007).
Em um tratamento anaeróbio, os poluentes orgânicos são os primeiros a ser
convertidos em hidrogênio, juntamente com a formação dos ácidos voláteis e álcoois (Cheong
et al., 2007).
Todos os microrganismos precisam de macronutrientes (carbono, nitrogênio, fósforo e
enxofre) e micronutrientes (potássio, magnésio, cálcio, ferro, manganês, cobalto, cobre,
molibdênio e zinco) para gerar energia e realizar suas funções vitais (Brucha, 2007).
Geralmente, a partir da composição química das células são estabelecidas as necessidades
nutricionais dos microrganismos (Chernicharo, 1997). Assim, a avaliação da influência dos
macro e micronutrientes no metabolismo dos organismos produtores de hidrogênio é de
extrema importância para avaliação das rotas de degradação dos compostos orgânicos, com
resultados diretos sobre a produtividade de hidrogênio.
Nesse trabalho, o papel de um dos principais macronutrientes, o fósforo, será avaliado
em reatores de anaeróbios aplicados à produção de hidrogênio a partir de águas residuárias.
Material e Métodos
Reator
O estudo está sendo desenvolvido em um reator biológico, em escala de bancada, do
tipo anaeróbio de leito fixo e fluxo ascendente, com as seguintes características: tubos de
acrílico com 750 mm de comprimento de volume total de 3,7 L. O reator contém três
compartimentos: entrada do afluente, saída de efluente e leito, separados por telas de aço
inoxidável. As dimensões adotadas estão de acordo com trabalhos realizados no Laboratório
de Processos Biológicos (LPB) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da
Universidade de São Paulo (USP) (Fernandes, 2008; Peixoto, 2008,Rojas, 2010).
O leito apresenta comprimento de 50 cm. A parte superior do leito é vedada para evitar
possíveis vazamentos de gases e apresenta tubo em “L” com a extremidade apontando para o
sentido oposto do fluxo gasoso e liquido. O estudo está sendo desenvolvido por um sistema
conforme apresentado na Figura 1.
Meio suporte
O meio suporte utilizado para imobilização da biomassa é o polietileno de baixa
densidade na forma de pellets obtido de usina de reciclagem de plástico com tamanho médio
de 4,2 mm de comprimento por 2 mm de diâmetro, densidade aparente de 0,4 g.mL-1 e área
superficial de 2,05 m2.g-1.
Meio de alimentação
O reator em escala de bancada é alimentado com afluente preparado sinteticamente à
base de sacarose (Tabela 1). Em relação aos macronutrientes, o requerimento de carbono é
disponibilizado pela sacarose e o fósforo é dosado na forma de fosfato de potássio
monobásico, fosfato de potássio dibásico e fosfato de sódiodibásico para o controle das
relações C/P. A relação C/N será mantida em 140 sendo esta relação mais adequada para a
produção de hidrogênio segundo Rojas (2010).

343

Figura 1- Aparato experimental para produção de hidrogênio
A DQO da água residuária sintética é mantida igual a 2000 mg.L-1. Além disso,
bicarbonato de sódio (500 mg.L-1) e ácido clorídrico (0,45 ml de ácido.L-1 – 10 mol.L-1) serão
adicionados para manter o pH do afluente próximo de 6,5, visto que trabalhos feitos no LPB
(Fernandes, 2008; Peixoto, 2008) indicam que este diminui para 5,5 logo na entrada de
afluente do reator, sendo essa a faixa mais apropriada para a produção de hidrogênio. As
relações C/P foram estabelecidas de acordo com a bibliografia existente, onde é relatada que
para baixas concentrações de nitrogênio são necessárias altas relações C/P. Sendo o fósforo o
fator limitante, aumentando a relação C/P pretende-se encontrar um valor ótimo de
concentração para o fósforo. As proporções dos sais de fósforo são as mesmas estabelecidas
por Del Nery (1987) segundo Tabela 2.
Tabela 1-Composição de água residuária sintética utilizada
Composto
Concentração (mg.L-1)
Sacarose
1781,24
Uréia
11,5
Sulfato de níquel
0,5
Sulfato ferroso
2,5
Cloreto Férrico
0,25
Cloreto de Cálcio
2,06
Cloreto de Colbalto
0,04
Óxido de Selênio
0,036

Tabela 4 Concentrações (mg.L-1) de fósforo para diferentes relações C/P
Fosfatos para diferentes C/P
382
756
1147
1529
Fosfato de potássio monobásico
5,36
2,68
1,79
1,34
Fosfato de potássio dibásico
1,3
0,65
0,43
0,325
Fosfato de sódio dibásico
2,7
1,35
0,9
0,675

Inoculação
A inoculação foi realizada de forma natural, conforme proposta de Leite et al.(2008).
O meio foi preparado em água de abastecimento e permaneceu em repouso por três dias em
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recipiente aberto antes do início da operação do reator, a fim de favorecer a primeira
fermentação natural, obtida por meio de contato de microrganismos presentes na atmosfera
com o substrato e provenientes da água de abastecimento utilizada na diluição. Além disso,
depois do início da operação, parte do inóculo foi obtido de prováveis microrganismos
presentes no material suporte, que não foi esterilizado. A imobilização da biomassa ocorreu
por contato do afluente com o meio suporte, sendo recirculado durante uma semana conforme
o proposto por Leite et. al., 2008.
Operação e detalhamento do sistema de reatores em bancada
Esta sendo avaliada a produção de hidrogênio para quarto diferentes relações C/P:
382, 765, 1147 e 1529 (gC/gP) em busca da melhor de produção de hidrogênio. As relações
C/P foram calculadas de acordo com a porcentagem em massa de carbono e fósforo dos
elementos sacarose (C12H22O11), Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4), Fosfato de
potássio dibásico (K2HPO4) e Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) que constituirão parte do
meio.
O experimento esta dividido em quatro etapas, cada qual com uma relação C/P, o
sistema é operado em modo contínuo à temperatura controlada de 25°C por meio de câmara
climatizada. O TDH aplicado é de 2 h durante 60 dias aproximadamente, de acordo com
trabalhos realizados no LPB (Fernandes, 2008; Peixoto, 2008, Rojas, 2010).
Medição da produção de hidrogênio, monitoramento e análises físico-químicas dos demais
parâmetros.
As análises para o monitoramento do reator e a frequência destas estão relacionadas na
Tabela 3. Amostras da fase líquida (afluente e efluente) são coletadas para analises de
Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), pH, sacarose,
ácidos voláteis e álcoois.
Tabela 3- Análises de monitoramento
Análise
Produção de hidrogênio
Composição do biogás

Método
Vazão Volumétrica
Cromatografia gasosa

Sacarose
Ácidos Voláteis e Alcoóis

Dubois et al. 1956
Cromatografia liquida
Standard Methods (APHA,
1998)
Standard Methods (APHA,
1998)
Standard Methods (APHA,
1998)

pH
DQO
Sólidos Suspensos Voláteis
(SSV)

Amostragem
Saída de gases
Saída de gases
Afluente –
Efluente
Efluente
Afluente –
Efluente
Afluente –
Efluente

Freqüência
4 vezes/semana
4 vezes/semana

Efluente

2 vezes/semana

4 vezes/semana
2 vezes/semana
4 vezes/semana
2 vezes/semana

Amostras da fase gasosa são obtidas para análise da composição (hidrogênio, dióxido
de carbono e metano) e a vazão do gás produzido é medida por medidor de vazão
MilligasCounter da Ritter®.
Resultados Parciais e Discussão
Produção de Hidrogênio
A Figura 2 mostra a curva de produção do biogás, acompanhada com auxilio do
aparelho MilliGasCounter da Ritter®.
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Figura 2 – Variação temporal da produção de Biogás
A cromatografia gasosa foi usada para definir os percentuais de H2 e CO2 no biogás,
os quais estão apresentados na Figura 3. Pode se observar que em todas as fases o
comportamento da concentração de hidrogênio e do gás carbônico no biogás apresenta mesma
dinâmica. Ao longo do período operado, o hidrogênio apresenta-se em concentrações mais
elevadas e gradativamente decai até atingir os valores próximos ao do gás carbônico. O
metano não foi detectado em nenhum momento das 3 fases.
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Figura 3 – Variação temporal da composição do biogás
A conversão média da sacarose na primeira fase foi de 50,6%, enquanto que na
segunda fase apresentou média de 65,6% com valores claramente maiores de remoção após o
dia 20 de operação, a terceira fase apresenta, até o momento, um valor médio de 84,3%, o
mais elevado entre as fases (Figura 4).
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Figura 4 – Variação temporal da conversão de Sacarose

YH2 (mol-H2.mol-sac-1)

A Figura 5 e Tabela 4 apresentam os rendimentos da produção, em mols de hidrogênio
gerado por mol de sacarose fornecida na alimentação (mol-H2.mol-Sac-1).
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Figura 5 - Variação temporal do rendimento de hidrogênio
Tabela 4 – Rendimento de hidrogênio
C/P
382
765
191

Rendimento (YH2) [mol-H2.mol-sac-1]
Máximo
Média
4,3
1,3
1,2
2,6
0,6
0,6
3,6
1,5
0,7
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Outro parâmetro analisado foi a concentração de sólidos em suspensão voláteis (SSV),
que quantifica o arraste de biomassa e de polímeros de extracelulares para fora do sistema. A
Figura 6 apresenta a variação do arraste de SSV. A grande variação de SSV deve-se ao fato de
o desprendimento do material do meio ocorrer de forma intermitente.
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Figura 6 – Variação temporal da concentração de SSV
A Figura 7 apresenta a variação dos valores de pH nos efluentes dos reatores ao longo
do tempo de operação. Os valores de pH do efluente na primeira fase permaneceram entre 4,5
e 5,2. Na segunda fase o valor decresceu até o dia 30 e vem apresentando certa estabilidade
desde então. Valores iniciais, relativamente mais baixos, tem sido obtidos na terceira fase.
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Figura 7 – pH efluente
Produtos Intermediários
Durante o processo fermentativo foram observadas várias rotas metabólicas,
principalmente a rota do tipo acetato, butirato e do etanol. Pode-se notar que as concentrações
dos ácidos e alcoóis são pouco menores quando há o menor fornecimento de fósforo (Tabela 4
e Tabela 5), e até mesmo nula como é o caso ácido isobutírico. A aferição das amostras da
terceira fase está em andamento.
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Tabela 4 – Concentração de produtos intermediários durante o processo fermentativo
com C/P de 382
mg.L-DQO-1
t (d)
Met1
Et2
H-Ac3
H-Pr4
H-IsoBu5
H-Bu6
TMI7
12
70,0
350,5
355,0
39,5
85,1
135,5
1.035,5
13
76,9
291,0
303,2
43,5
59,5
205,0
979,2
14
63,9
405,2
201,3
24,1
38,2
358,5
1.091,3
20
73,8
169,3
328,0
57,3
46,6
258,1
933,1
27
125,3
262,1
194,9
34,5
34,3
96,0
747,2
29
230,2
129,8
260,0
27,0
35,1
65,0
747,1
34
110,0
124,2
149,1
17,2
39,0
93,7
533,2
40
184,6
234,8
290,2
66,8
41,1
111,3
928,9
47
63,0
152,2
130,8
58,3
57,1
386,1
847,6
48
50,8
155,3
135,7
39,7
48,9
345,4
775,8
49
77,2
283,7
228,9
34,0
45,2
100,8
769,8
55
70,6
178,4
165,3
22,8
46,0
92,3
575,4
56
88,3
185,2
167,0
20,4
55,2
97,5
613,6
57
63,8
188,8
222,2
43,5
65,0
166,9
750,3
61
73,7
143,0
190,0
26,2
60,2
100,9
593,9
62
140,0
136,8
180,0
21,5
52,0
71,1
601,4
63
61,0
158,2
125,5
25,9
82,4
121,3
574,3
Média
116,9
245,9
260,2
38,7
47,4
165,4
874,4
1

metanol, 2etanol, 3ácido acético, 4ácido propiônico, 5ácido isobutírico, 6ácido butírico, 7Total de Metabolitos
Intermediários

Tabela 5 – Concentração de produtos intermediários durante o processo fermentativo com C/P
de 765
t (d)
2
6
7
9
14
16
20
21
23
28
31
37
42
51
56
58
Média

mg.L-DQO-1
Met1
0,0
0,0
0,0
0,0
23,4
22,7
14,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1

Et2
117,7
167,9
162,6
174,2
106,7
215,9
266,1
290,5
238,6
179,9
319,0
242,7
234,5
0,0
267,5
0,0
186,5

H-Ac3
161,0
73,7
137,8
143,7
65,9
169,0
176,2
182,0
196,6
0,0
732,6
671,2
499,4
466,5
623,1
325,2
289,0

H-Pr4
0,0
0,0
0,0
11,9
47,9
76,8
39,6
51,2
57,3
29,0
113,8
31,2
73,8
40,8
183,3
25,3
48,9

H-IsoBu5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,9
0,0
19,9
0,0
36,4
0,0
5,6

H-Bu6
0,0
0,0
24,5
117,5
15,2
0,0
0,0
19,8
77,1
203,7
269,2
158,6
239,7
65,7
151,2
56,7
87,4

TMI7
278,7
241,6
325,0
447,3
259,0
484,3
496,0
565,6
577,7
441,8
1523,3
1136,0
1146,0
609,3
1329,9
448,1
644,4

1

metanol, 2etanol, 3ácido acético, 4ácido propiônico, 5ácido isobutírico, 6ácido butírico, 7Total de Metabolitos
Intermediários
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Resumo. Este projeto tem como principal objetivo avaliar a cinética de degradação
anaeróbia de lodo primário de água residuária de cervejaria, investigando os parâmetros
cinéticos de biodigestores em batelada, a fim de obter as condições ideias de operação para o
aproveitamento do biogás produzido durante o processo. Os experimentos serão realizados
em frascos-reatores, os quais serão mantidos em estufa climatizada e sob agitação. O meio
presente dentro de cada frasco será uma mistura de água residuária, lodo e sólidos. A água
residuária será proveniente de indústria cervejeira com valores médios de 7500 mg DQO.L1
,3200 mg SST.L-1, 80 mg NTK.L-1 e 10 mg PO4-.L-1. Como inóculo será utilizado lodo de
reator UASB tratando água residuária de abatedouro de aves. Os sólidos consistirão no lodo
primário obtido pela decantação da água residuária de cervejaria. A investigação
experimental se baseará na variação do teor de sólidos e se dividirá em três etapas, nas quais
a fração de lodo de inóculo aumentará progressivamente, enquanto frações pré-determinadas
de lodo primário serão aplicadas. Em cada etapa experimental serão obtidas as curvas
cinéticas de degradação de substrato e produção de biogás. Posteriormente, através das
curvas-resultado, será obtido o modelo cinético da digestão anaeróbia da água residuária
estudada.
Introdução
O mercado cervejeiro brasileiro e mundial está cada vez mais aquecido e a indústria
cervejeira é, atualmente, um importante segmento econômico, sendo que, a cerveja ocupa a
quinta posição entre as bebidas mais consumidas mundialmente (Fillaudeau et al., 2006). O
Brasil, segundo a SINDICERVE- Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, é o nono
consumidor per capita da bebida e o quinto país que mais produz cerveja no mundo,
consumindo cerca de 47,6 litros por habitante por ano e produzindo 8,5 bilhões de litros por
ano.
Esta grande produção da cerveja gera grandes quantidades de efluentes altamente
poluentes (Braeken et al., 2004; Parawira et al.,2005). Em média, dependendo do processo
produtivo e do tipo de água utilizada, são gerados de 3 a 10 litros de efluente para cada litro
de cerveja produzida (Braeken et al., 2004; Fillaudeau et al., 2006; Kanagachandran et al.,
2006).
Esta água residuária possui grande variabilidade quanto a sua composição e apresenta
grandes quantidades de matéria orgânica e sólidos suspensos totais, principalmente devido ao
descarte das leveduras utilizadas no processo de fermentação do mosto. A demanda química
de oxigênio (DQO) varia entre 2000 e 6000 mg.L-1 e os sólidos totais em suspensão entre
2901 e 3000 mg.L-1 (Simate et al., 2011). Por ter estas características, a disposição deste
efluente não tratado apresenta grandes riscos de poluição para os corpos d’água,
especialmente devido à carga orgânica presente, que consome oxigênio em sua degradação
(Sarfo-Afriye, 2009).
Além da questão da poluição, devido ao aumento no consumo e, consequentemente,
no custo das energias não renováveis, torna-se vantajoso a utilização de tratamentos que
produzam fontes renováveis de energia, tal como o biogás na digestão anaeróbia. Este
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processo envolve a degradação e estabilização de matéria orgânica complexa através de um
consórcio de microorganismos, conduzindo a produção de biogás.
A digestão anaeróbia possui um grande potencial, pois pode ser aplicada a uma vasta
variedade de resíduos orgânicos e efluentes biodegradáveis de origem urbana, industrial e
agrícola (Bollon et al., 2011). Entretanto, o processo biológico de conversão anaeróbia
envolve várias reações (Hobson et al., 1984; Gujer and Zehnder, 1983) e está intimamente
ligado à composição do material orgânico (Raposo et al., 2011). Por este motivo, torna-se
essencial conhecer o comportamento cinético da degradação de cada resíduo, para então
aplicar estes dados na concepção e projeto de sistemas para o seu tratamento.
Os reatores anaeróbios de alta taxa (ex: UASB) vêm sendo utilizados com frequência
para o tratamento de água residuária de cervejaria por necessitarem de pequena área de
implantação. Embora possuam boa eficiência na degradação de compostos solúveis, devido ao
baixo tempo de detenção hidráulico, estas configurações de reatores possuem pouca ação
sobre a degradação dos sólidos suspensos voláteis afluentes.
Assim, com o objetivo de maximizar a produção de biogás por meio do tratamento do
efluente de cervejaria, pretende-se separar os sólidos suspensos de fácil sedimentação em
decantador primário e fazer a sua digestão anaeróbia em biodigestor apropriado para este fim.
Para isso, faz-se necessário conhecer as condições ideais de operação dos biodigestores e a
cinética de degradação destes sólidos.
A biodigestão de compostos sólidos vem sendo amplamente estudada para diferentes
materiais orgânicos. Entre eles destacam-se os dejetos de suínos, que tipicamente alcançam
boa eficiência no processo de digestão anaeróbia, apresentando degradação de matéria
orgânica na ordem de 52 a 69% (Møller et al., 2004). Além deste, outros materiais orgânicos
apresentam um nível de degradação moderada neste processo, tais como palha de trigo cru,
com 45% de degradação (Møller et al., 2004), e palha de cevada, com degradação de 30 a
55% a 35°C (Torres-Castillo et al.,1995).
Neste contexto, propõe-se o estudo cinético de degradação dos sólidos primários do
efluente de cervejaria, avaliando-se a influência da relação sólido/água e da concentração de
lodo de inóculo na cinética de degradação deste composto.
Material e Métodos
Biodigestores
Para obter a cinética de degradação de sólidos e o rendimento da produção de metano,
serão utilizados reatores em escala de bancada. Serão 6 frascos-reatores de 1 L, os quais serão
mantidos em estufa climatizada (35°C) e sob agitação, incubados em um shaker. O material
presente dentro de cada frasco será uma mistura de sólidos, água residuária e lodo.
Inoculação
A inoculação dos reatores será feita com lodo de reator UASB tratando água residuária
de abatedouro de aves, fornecido pela empresa Avícola Dacar S.A., localizada em Tietê, no
estado de São Paulo. Para realizar a inoculação, quantidades pré-determinadas dos grânulos
de lodo deverão ser macerados e, posteriormente, colocados dentro dos fracos, a fim de que os
microrganismos presentes no lodo entrem em contato com os sólidos e a água residuária.
Água residuária
O material a ser estudado será proveniente da Cervejaria Baumgartner, localizada no
município de Ipeúna – SP. Nesta indústria, os principais processos geradores de resíduos são a
filtração do mosto, a coagulação e decantação do mosto filtrado, a decantação do mosto
fermentado (cerveja) e as lavagens de equipamentos. Portanto, a água residuária é, de forma
simplificada, composta dos efluentes gerados nesses processos, sendo eles, respectivamente,
bagaço de malte, trub (proteína coagulada), levedura decantada e água de lavagem.
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A coleta de água residuária produzida por esta indústria será feita semanalmente no
tanque de equalização da fábrica, local para onde são enviados os resíduos produzidos, e
armazenada sob refrigeração de até 4°C. Posteriormente, esta água passará por um decantador
primário, o qual irá permitir que os sólidos suspensos de fácil sedimentação possam ser
separados e utilizados para o estudo. A coleta dos sólidos e limpeza do decantador serão
realizadas duas vezes por semana.
As características básicas do efluente a ser utilizado são apresentadas na tabela a
seguir:
Tabela 1: Composição média da água residuária estudada.
Parâmetros
pH
DQO
DBO
NTK
SST
Sulfato

Valores Médios
6,7
7.500 mg DQO.L-1
6.000 mg DBO.L-1
80 mg N.L-1
3200 mg SST.L-1
5 mg SO4 -2.L-1

Métodos analíticos
Durante a realização dos ensaios, amostras do biogás acumulado no headspace dos
frascos-reatores serão coletadas três vezes por semana e sua composição será analisada,
identificando as concentrações de metano, gás carbônico, hidrogênio e nitrogênio. O volume
de biogás produzido será calculado indiretamente por meio da medição da pressão interna dos
frascos com um manômetro, seguindo a mesma frequência das análises de composição.
Após a estabilização na produção de biogás (final do experimento), os fracos serão
abertos e amostras da fase líquida e sólida do meio digerido serão coletadas. As análises
previstas para a fase líquida são pH, alcalinidade, DQO, ácidos orgânicos, álcoois, açucares e
sólidos suspensos. Para a fase sólida, serão realizadas determinações de sólidos totais e
voláteis. Os métodos utilizados para cada análise encontram-se abaixo:
Tabela 2: Variáveis analisadas e métodos utilizados.
Análise
Método
Produção de Biogás
Manométrico
Composição do Biogás
Cromatografia Gasosa
[1]
pH
Potenciométrico
Temperatura
Termométrico
[1]
Alcalinidade
Titulométrico
[1]
DQO
Espectrofotométrico
Ácidos Orgânicos
Cromatografia Líquida
Açucares
Cromatografia Líquida
Álcoois
Cromatografia Líquida
[1]
SST
Gravimétrico
[1]
SSV
Gravimétrico
[1]
Análises realizadas segundo o Standard Methods of the Examination of Water and
Wastewater (1998).
Após a finalização da operação, amostras de lodo dos biodigestores serão coletadas
para análise de microscopia ótica utilizando microscópio Olympus modelo BX 60.
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Procedimento Experimental
A investigação experimental se baseará na influência do teor de sólidos na biodigestão
anaeróbia. Para isso será feita a variação da concentração de sólidos em cada frasco e
analisada a Atividade Metanogênica Específica (AME) e os subprodutos da degradação para
cada concentração, a fim de avaliar, principalmente, o desempenho do processo na produção
de biogás, degradação de sólidos voláteis e redução da DQO final.
Em cada frasco será adicionado 0,5 L de meio com uma fração pré-determinada de três
substâncias: lodo de inóculo (lodo anaeróbio de reator UASB tratando efluente de abatedouro
de aves), lodo primário (fase sólida) e fase líquida do efluente de cervejaria. Os experimentos
se dividirão em 3 etapas, caracterizadas segundo a tabela abaixo:
Tabela 3: Proporção de mistura entre lodo de inóculo, fase sólida e fase líquida do
efluente de cervejaria para cada etapa experimental.
Etapa
Fração de Lodo de
Fração de Lodo
Fração Líquida do
Inóculo
Primário
Efluente de Cervejaria
(%m/m)
(%m/m)
(%m/m)
5
0
95
5
10
85
1
5
20
75
5
40
55
10
0
90
10
10
80
2
10
20
70
10
40
50
20
0
80
20
10
70
3
20
20
60
20
40
40
Para cada etapa experimental os dados obtidos serão trabalhados para a obtenção de
curvas cinéticas de degradação de substrato e produção de biogás, obtendo ao final do estudo,
por regressão não linear das curvas-resultado, as equações cinéticas que representam o
modelo cinético da digestão anaeróbia da água residuária estudada.
Cronograma
O cronograma proposto para ao desenvolvimento deste trabalho de pesquisa encontra-se na
Tabela 4.
Tabela 4: Cronograma de atividades proposto para o trabalho de pesquisa.
Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atividades
Revisão Bibliográfica
Montagem Experimental
Etapa Experimental 1
Etapa Experimental 2
Etapa Experimental 3
Análise dos Resultados
Elaboração de Relatórios
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Resumo. A utilização de águas residuárias como fonte de biocombustíveis vem sendo
amplamente estudada, pois agrega seu tratamento à produção de energia. O conhecimento de
microrganismos que realizem esse tratamento bem como suas dinâmicas de crescimento e
condições que o favorecem torna-se relevante. Nesse contexto, estudou-se o crescimento de
microrganismos produtores de hidrogênio em temperatura termofílica (55 °C) utilizando-se
reatores diferenciais preenchidos com meio suporte de polietileno de baixa densidade, cujos
dados podem ser utilizados para projeto de reatores anaeróbios termofílicos de leito fixo que
visam à produção de hidrogênio. A operação durante 50 dias mostrou que o meio foi
favorável ao crescimento, o qual apresentou uma tendência exponencial.
Introdução
O tratamento de águas residuárias contendo alta concentração de sacarose visando à
produção biológica de hidrogênio vem sendo bastante estudada, por ser uma das alternativas
sustentáveis para a produção de energia, pois o efluente recebe tratamento parcial e representa
uma fonte energética.
Segundo Kongjan & Angelidaki (2010) a utilização da temperatura termofílica
extrema (70°C) favorece a produção de hidrogênio. Para eles, o resultado se deve às melhores
condições termodinâmicas e maior tolerância à alta pressão parcial de hidrogênio. Testando
diferentes temperaturas de operação (20, 37 e 55°C) em reatores de mistura contínuos,
Karlsson et al. (2008) obtiveram melhor rendimento a 55°C, porém, a maior velocidade de
produção ocorre a 37°C. A utilização de temperatura termofílica também traz a vantagem de
reduzir custos de resfriamento de efluentes lançados a altas temperaturas, como no caso de
cervejarias.
Reatores com biomassa imobilizada têm sido amplamente utilizados para tratamento
anaeróbio de efluentes, atingindo alta eficiência e estabilidade devido à sua capacidade de
operar com elevado tempo de retenção celular, proporcionando alta concentração de biomassa
no reator, mesmo operando com baixo tempo de detenção hidráulica (Silva et al. 2006;
Ribeiro et al., 2003). Entre as formas de imobilização da biomassa dentro dos reatores estão o
crescimento dos microrganismos fixos em um material suporte e o processo de autoimobilização, como a formação de lodo granular (Ribeiro et al., 2003).
Estudos com reatores diferenciais podem ser uma abordagem interessante para melhor
compreensão dos processos biológicos de crescimento e aderência em reatores que possuem
material suporte. Esse tipo de reator representa uma fração do leito do reator de maior escala,
quando submetidos à mesma condição de velocidade superficial, material suporte e substrato,
e foi utilizado por Ribeiro et al. (2003) para o estudo da influência de polímeros extracelulares
em biofilmes anaeróbicos em espuma de poliuretano.
Assim, o presente estudo buscou entender o processo de crescimento de adesão de
biomassa termofílica em polietileno de baixa densidade em reator de leito empacotado,
utilizando sacarose para a produção de hidrogênio, através quantificação da biomassa
desenvolvida ao longo do tempo por quantidade de material suporte.
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Material e Métodos
Substrato Sintético
O substrato utilizado na alimentação dos reatores é uma solução adaptada Del Nery
(1987), cuja concentração aplicada foi 0,25mL.L-1 e a solução padrão contém (g.L-1):
NiSO4x6H2O, 2,00; FeSO4x7H2O, 10,00; FeCl3x6H2O, 1,00; CoC12x2H2O, 0,16;
CaC12x2H2O, 8,24; KH2PO4, 21,44; K2HPO4, 5,2; Na2HPO4.2H2O, 11,04 ; SeO2, 0,036.
O meio sintético também foi composto por sacarose (1781,24 mg.L-1), uréia (11,51
mg.L-1) e bicarbonato (500mg.L-1).
Meio suporte
Os reatores eram preenchidos com meio suporte composto de aparas de polietileno de
baixa densidade, retiradas durante a limpeza das máquinas da empresa Interplás, sediada em
São Carlos.
Operação
A biomassa foi quantificada alimentando-se 5 reatores diferenciais mantidos em uma
câmara a 55 ºC, e apresentam a configuração da Figura 1.

Figura 1: Esquema dos reatores (adaptada de Ribeiro et. al)

Eles ficavam dispostos em um suporte horizontalmente e lado a lado, para que a perda
de carga fosse a mais uniforme possível. Para dar a partida nos reatores foram utilizados 4L
do meio sintético previamente fermentado por 3 dias. Esse volume foi recirculado durante 5
dias, dando início ao crescimento da biomassa. Os reatores eram alimentados todos os dias e a
cada 10 dias um reator era desativado e parcialmente esvaziado para a realização das análises.
Cálculos experimentais
Calculou-se o volume do reator (Vr) com a equação 1.

equação 1
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O volume encontrado foi de 18,5 mL. O volume de meio suporte (Vs) em cada reator
foi de aproximadamente 11 mL, sendo assim pode-se encontrar seu volume útil (Vu)
utilizando a equação 2.
equação 2
O valor encontrado foi Vu= 7,5 mL. Com esses valores é possível calcular a
porosidade do leito (PL).

equação 3

A porosidade do leito resultou em 40,5%.
A vazão foi calculada baseada em um experimento realizado com escala de bancada,
para observação do crescimento de bactérias produtoras de hidrogênio e quantificação da
produção desse gás nas mesmas condições, também realizado na Universidade de São PauloEESC. Utilizando-se a mesma velocidade de escoamento igual a 20,7 cm.h-1 e também o
diâmetro (ϕ) do reator, calcula-se a vazão com a equação 4.

equação 4

A vazão resultante foi de 2,12 mL.min-1.
Análises
Primeiramente realizava-se a separação da biomassa aderida ao meio suporte
utilizando-se o ultrassom. A separação foi feita em um frasco Duram, colocando-se o meio
suporte que estava no reator com 50 mL de água mili-Q e deixando o frasco por 20 min no
ultrassom. Esse procedimento era realizado 3 vezes, para obter maior eficiência na separação.
Dividia-se então o líquido resultante em duas cápsulas previamente pesadas para a realização
da análise de sólidos totais.
Os sólidos eram quantificados utilizando-se Standard Methods.
Uma pequena parte do meio suporte foi guardada para fazer microscopia
posteriormente.
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Resultados e Discussão
A biomassa apresentou crescimento seguindo a tendência mostrada na Figura 2.

Figura 2: Crescimento da biomassa ao longo do tempo de operação

É possível observar um desenvolvimento acelerado durante todo o período em que os
reatores foram operados, acentuando-se a partir do 30º dia. A partir da figura 2 pode-se
concluir que o meio suporte utilizado foi favorável ao crescimento dos microrganismos. A
linha de tendência adicionada indica um crescimento exponencial conforme a equação 5. O
valor obtido de é R2=0,9438.
equação 5
A Figura 3 apresenta a razão do peso da biomassa por peso de meio suporte
(crescimento específico).

Figura 3: Crescimento específico da biomassa.

A partir da figura 3 é possível observar que a evolução da aderência da biomassa ao
meio suporte apresenta uma curva de crescimento semelhante à da quantidade absoluta de
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microrganismos, acentuando-se também a partir do 30° dia. As análises de microscopia
proverão maiores detalhes sobre a adesão dos microrganismos no meio suporte de polietileno.
Conclusões
As condições utilizadas no experimento favoreceram o crescimento dos
microrganismos produtores de hidrogênio, apresentando tendência exponencial no período de
operação.
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Resumo. A vinhaça, gerada pelo processamento industrial da cana de açúcar, é um resíduo
oriundo da produção de etanol que possui alto teor de matéria orgânica e é produzido em
larga escala. Assim, seu tratamento e disposição são assuntos de grande importância quando
se busca o equilíbrio do meio ambiente. Nesse contexto, a possibilidade de se recuperar
energia a partir da geração de biogás (hidrogênio e metano) pelo tratamento da vinhaça é
uma alternativa que se destaca. Reatores anaeróbios de leito fixo têm sido empregados para
estudos de geração de hidrogênio a partir de águas residuárias, sendo testados diversos
materiais suporte para adesão microbiana, com influência direta do tipo de material na
comunidade enriquecida no reator. Portanto, a escolha correta do material suporte e o
estudo de sua comunidade microbiana é de fundamental importância quando se busca a
otimização na geração de bioenergia em reatores de leito fixo. Para tal estudo, podem-se
utilizar reatores diferenciais, para a quantificação da biomassa. É nesse método que se
baseia o presente trabalho, a partir do qual serão avaliados diferentes meios suportes na
busca daquele que melhor se identifica com o processo de formação do biofilme e
consequente eficiência de aderência e tratamento da vinhaça.
Introdução
O setor sucroenergético, que engloba tanto a produção de álcool quanto a produção de
eletricidade, é um dos setores que mais cresce e se desenvolve no Brasil. Entretanto,
juntamente com os benefícios trazidos pelo crescimento desse setor, os problemas devido aos
resíduos gerados pelo processamento da cana-de-açúcar, aumentam proporcionalmente.
A vinhaça, resíduo desse processo, destaca-se pelo grande volume gerado, cerca de
treze litros por litro de álcool produzido, e alto teor de matéria orgânica, com DBO (Demanda
Bioquímica de Oxigênio) entre 30 a 40 g.L-1. Tal resíduo pode representar grande impacto
ambiental quando disposto sem o devido tratamento e em locais inapropriados (Salomon e
Lora, 2009).
Assim, uma das alternativas disponíveis é o tratamento biológico capaz de degradar
a vinhaça, diminuindo sua concentração de matéria orgânica e gerando o biogás que pode ser
utilizado como fonte de energia.
Dentre os processos biológicos de tratamento, a digestão em reatores anaeróbios é
um atrativo método biotecnológico para redução de poluentes em resíduos orgânicos, sendo a
baixa produção de lodo, a redução da área ocupada pela estação de tratamento e o baixo
consumo de energia algumas das vantagens de digestão anaeróbia em relação à aeróbia, além
de basear-se em princípios amplamente difundidos (hidrólise, acidogênese, acetogênese) e
requerer modelos simples de reatores (Speece, 2008, Mizuno et al., 2000; Hallenbeck, 2009).
A produção biológica de hidrogênio pode ocorrer por meio de dois processos:
fotossíntese e processo fermentativo. Entretanto, a eficiência da produção de hidrogênio pelo
processo de fotossíntese é baixa e ocorre em função da luz enquanto a fermentação é
tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser produzido durante todo o dia a partir de
vários tipos de substratos presente em águas residuárias (Wang et al. 2009).
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Diversas pesquisas apresentam a viabilidade na produção de H2, por vias biológicas.
Wu et al (2003) obtiveram rendimento máximo de 2,67 mol H2 / mol sacarose; Chen e Lin
(2003) alcançaram produção entre 1,42 e 4,52 mol H2 / mol sacarose; e Lee et al. (2007)
encontraram valor máximo de 1,51 mol H2 / mol sacarose. Leite et al. (2008) trabalharam
com adição de NaHCO3, agente tamponante, ao efluente nas concentração de 0, 1000 e 2000
mg/L e registraram a produção de 2,48, 2,15 e 1,81 mol H2 / mol de glicose, respectivamente.
Fernandes et al. (2008), observou, para reatores anaeróbios de leito fixo, relações
máximas de produção de hidrogênio por mol de sacarose de 6,55, 6,75 e 6,99 mol H2/mol
sacarose para um TDH de 0,5h e 5,16 ,5,56 e 4,42 mol H2/mol sacarose para um TDH de 2h,
com meios suportes de argila expandida, carvão vegetal e polietileno, respectivamente.
Assim, a produção do biogás pode ser efetuada pela formação de um biofilme, a
partir do qual os microrganismos responsáveis pela degradação da vinhaça se fixam e
conseguem manter um contato com o líquido sem serem arrastadas por este. Essa aderência é
importante, pois garante a eficiência desse tipo de tratamento, reduzindo o tempo de partida
do reator, aumentando a estabilidade operacional e, principalmente, garantindo que altos
tempos de retenção celular possam ser atingidos.
O biofilme constitui um ambiente dinâmico em que os microrganismos se encontram
organizados de forma a maximizar o aproveitamento dos nutrientes do meio que os cercam.
Algumas das células formadoras do biofilme secretam substâncias poliméricas extracelulares
(EPS) e formam, assim, uma matriz que permite a adesão entre os microrganismos, processo
fundamental para garantir a estrutura e a integridade funcional de um biofilme (Ribeiro et al.,
2005).
Embora complexa e não totalmente compreendida, a formação do biofilme é um
processo ordenado e ocorre a partir da regulação de genes específicos em função da resposta
celular aos estímulos ambientais (Wood et al., 2011) . As etapas da formação de biofilme
incluem motilidade à superfície de fixação, formação de agrupamentos e dispersão sobre o
meio suporte (Van Loosdrecht et al., 1990).
O conhecimento dos processos supracitados pode ser uma importante ferramenta
para o entendimento de vários problemas operacionais em biorreatores, os quais não são
totalmente explicados somente com as análises de rotina. Por esse motivo, há anos
pesquisadores têm examinado a população microbiana a fim de entender o processo de
degradação ou produção de um composto específico.
Para o estudo da aderência e da população microbiana, pode-se utilizar um sistema
constituído por reatores diferenciais contendo meio suporte para imobilização da biomassa.
Esse sistema foi utilizado por Zaiat et al. (1997) para estimativa de parâmetros cinéticos e por
Tomasso (1999) para avaliação da dinâmica de aderência da biomassa tendo proteínas como
única fonte de carbono.
Posteriormente, Ribeiro (2005) utilizou esse aparato experimental para descrever a
adesão da biomassa em matrizes de espuma de poliuretano utilizando diferentes tipos de
substratos e, mais recentemente, Silva et al. (2006) estudaram diversos meios suportes para
adesão de bactérias redutoras de sulfato (BRS).
Dessa forma, o presente projeto propõe avaliar a influência de diferentes suportes de
imobilização (carvão vegetal, cerâmica porosa, polietileno de baixa densidade e argila
expandida) na dinâmica de formação do biofilme em reatores acidogênicos diferenciais de
leito fixo, alimentados com vinhaça, permitindo maior conhecimento sobre as características
da microbiota, bem como a composição e distribuição dos microrganismos no material
suporte.
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Material e Métodos
Vinhaça
A vinhaça a ser utilizada durante o período experimental será coletada na Usina São
Martinho, localizada na cidade de Pradópolis, São Paulo, Brasil. A coleta será realizada antes
do tanque de equalização, com frequência mensal. Após a coleta, a vinhaça será
posteriormente armazenada em reservatórios de plástico (5L) e refrigerada a -20oC como
forma de preservar as características físico-químicas. conforme os métodos propostos pelo
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005).
Os parâmetros físico-químicos a analisados serão: temperatura, pH, condutividade,
alcalinidade total e parcial, sulfato, DQO (bruta, particulada e dissolvida), Carbono Orgânico
Total (COT), nitrogênio total e amoniacal, nitrito e nitrato, fósforo, série de sólidos e metais
(sódio, potássio, lítio, zinco, chumbo, cádmio, níquel, ferro total, manganês, cobre, cromo
total, magnésio e cálcio).
A sacarose será quantificada segundo a metodologia descrita por Dubois et al.,
(1956) e os ácidos voláteis intermediários serão analisados por cromatografia gasosa,
utilizando cromatógrafo HP 5860 com detector de ionização de chama.
Meios suporte
Serão utilizados quatro tipos de materiais para a adesão da biomassa:
- Argila expandida (cinasita), adquirida na empresa Cinexpan Ltda. (Várzea Paulista –
SP);
- Carvão vegetal (produto da carbonização ou pirólise da lenha de eucalipto);
- Polietileno de baixa densidade – sobras da reciclagem, fornecido pela usina de
reciclagem Interplas (São Carlos – SP);
- Cerâmica expandida, adquirida juntamente a empresa Remic efratários Ltda.
Os suportes utilizados para a imobilização da biomassa foram caracterizados quanto à
distribuição granulométrica por peneiramento, sendo o ensaio realizado no Centro de
Caracterização e Desenvolvimento de Materiais (CCDM), Departamento de Engenharia de
Materiais (DEMa), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A partir de amostras entre
30 e 50 gramas de cada meio suporte caracterizadas quanto, a densidade, área superficial,
porosidade, tamanho médio dos poros e granulometria.
Reatores diferenciais
Para a realização do estudo, serão utilizados, oito reatores diferencias, constituídos
de vidro e volume total de 15 mL, com 2,9 cm de diâmetro e 2,4 cm de comprimento (Figura
1a). Estes, por sua vez, serão operados paralelamente em câmara termostática (55oC),
alimentados com vinhaça por meio de uma bomba peristáutica Gilson Minipuls de 8 canais
(Figura 1b) e gradativamente retirados do sistema e desmontados, utilizando-se um
espaçamento de 10 dias entre cada retirada, totalizando 80 dias de operação para este meio
suporte.
Inoculação dos reatores
A inoculação dos reatores será realizada a partir do inóculo obtido pelo processo de
fermentação natural do meio de alimentação. Tal processo se deu pela filtragem da vinhaça
em papel (Nalgon, 80g/m², porosidade 3 μm) a fim de diminuir a interferência da fermentação
alcoólica devido à presença de leveduras no efluente, seguido do ajuste do pH para 6,5 pela
adição de NaOH 50% e repouso de três dias em câmara escura à temperatura de 55oC.
Após esse período, o efluente foi bombeado para os reatores diferenciais durante um
período de 5 dias (Leite et al., 2008; Peixoto et al.,2011).
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Figura 1: a – Desenho esquemático do reator diferencial; b – Aparato experimental a
ser utilizado na etapa de caracterização do meio suporte e de Cinética de Degradação. Onde:
1. Reatores diferenciais; 2. Reservatório sob agitação; 3. Refrigerador; 4. Agitador magnético;
5 Amostrados de substrato; 6. Bomba peristáltica; 7. Câmara termostática a 25oC.
Quantificação da biomassa aderida
A quantificação da biomassa será de acordo com Ribeiro (2005) e APHA (2005).
Paralelamente, os meios suportes serão analisados ao final do ciclo de cada reator por meio de
varredura eletrônica (MEV) segundo a técnica desenvolvida por Nation (1983) adaptada por
Araújo (1994) para biofilmes constituídos de bactérias.
Para análise de microscopia ótica, os meios suportes serão lavados com água
destilada e, logo em seguida, examinados por microscopia de contraste de fase com auxílio do
microscópio Leica DMLB 1005 acoplado à câmera HP L3TP e ao software Imagem-Pro Plus,
sistema de aquisição de imagens.
Análises químicas e cromatografia
Os meios suportes serão analisados ao final do ciclo de cada reator por meio de
varredura eletrônica (MEV) segundo a técnica desenvolvida por Nation (1983) adaptada por
Araújo (1994) para biofilmes constituídos de bactérias.
Para análise de microscopia ótica, os meios suportes serão lavados com água destilada e, logo
em seguida, examinados por microscopia de contraste de fase com auxílio do microscópio
Leica DMLB 1005 acoplado à câmera HP L3TP e ao software Imagem-Pro Plus, sistema de
aquisição de imagens.
Para as análises moleculares, ao final do ciclo de operação de cada reator, 30 matrizes
serão transferidas para frascos de borosilicato contendo 20 mL de PBS1x. Subsequentemente,
agitadas em mesa agitadora sob velocidade de 150 γ por 10 minutos seguido de sonicação, por
ultrassom, durante 15 minutos a 40W. O material sedimentado será transferido para tubos
Falcon de 15mL e armazenado a -4°C até a extração do DNA.
O protocolo de extração de DNA a ser utilizado será o proposto por Griffiths et al.
(2000). A integridade e o número de pares de bases do DNA serão verificadas em gel de
agarose (1%) corado com brometo de etidio (0,5 mg.L-1), utilizando marcador molecular
(High Mass Ladder, Invitrogen®). A visualização será feita em fotodocumentador Eagle Eye
II, Stratagene.
A reação em cadeia da polimerase (PCR) será realizada utilizando os primers universal
968F-GC clamp e o 1392R para o dominio Bacteria (Nielson et al., 1999). Os produtos da
PCR serão visualizados em gel de agarose (1,4%) corado com brometo de etidio (0,5 mg.L-1)
e visualizado em fotodocumentador Eagle Eye II, Stratagene. O marcador molecular (Low
DNA Mass Ladder, Invitrogen®) será utilizado como referência do tamanho do DNAr 16S
amplificado.
Os fragmentos DNAr 16S amplificado serão separados em gel de
gradientedesnaturante de 30 – 70% (dominio Bacteria), cujo gradiente de 100% de
desnaturação e constituído por uréia (7M) e 40% (v/v) de formamida. O gel será preparado
em tampão TAE1x (tris 20 mM, acido acético 10 mM, ácido etilenodiamino tetra-acético
(EDTA) 0,5 mM e pH 8.0. O mesmo será utilizado também como eletrólito na eletroforese. O
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gel será submetido a um campo elétrico de 130 V por 16 horas a 60°C (Muyzer et al., 1999).
Após a eletroforese, o gel será corado em solução de brometo de etídio (0,5 mg.L-1) por 15
minutos seguido de lavagem com agua destilada por 5 minutos. Em seguida, o gel será
exposto à luz UV (254 nm) e foto documentado por meio do Eagle Eye II, Stratagene.
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Resumo: O desempenho de células a combustível de membrana trocadora de prótons
(PEMFCs) unitárias com ânodos de Pt/C ou PtMo/C e alimentadas com hidrogênio
contaminado com CO (100ppm a 2%) e CO2 (25%) foi investigado no intervalo de
temperatura de 70 a 105oC, através da obtenção de curvas de polarização e fazendo-se uso
de um espectrômetro de massas para o monitoramento “on line” das m/z 28 e 44. A esperada
maior tolerância ao CO em maiores temperaturas foi verificada, ou seja, ocorre um aumento
de desempenho de 10 vezes na temperatura de 105oC em relação àquele de 85oC, fato este
explicado pela menor energia de adsorção e da maior velocidade de oxidação do CO, que
levam a uma diminuição do envenenamento do catalisador. Os resultados de espectrometria
de massas mostraram que ocorre a produção de CO2 já a circuito aberto, a qual aumenta
com o aumento do sobrepotencial para ambos materiais. Para Pt/C os resultados indicam
que este efeito é devido a oxidação do CO pelo oxigênio que cruza a membrana a partir do
cátodo, o que é seguido por uma etapa de Langmuir-Hinshelwood em altos sobrepotenciais,
para o PtMo/C em circuito aberto a principal reação redox é mediada por um processo de
troca água-gás, a qual prossegue através de mecanismo de Eley-Riedel.
Introdução
É bastante conhecido que quando se utiliza hidrogênio contaminado com CO no ânodo
das células a combustível de membranas trocadoras de prótons (PEMFC), a eficiência da
célula diminui drasticamente devido ao bloqueio dos sítios da platina, comumente utilizada
como catalisador da oxidação de hidrogênio conforme apresentado por Lopes et al. (2010).
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo da influência da temperatura de
funcionamento da célula na tolerância dos catalisadores de Pt/C e de PtMo/C aos gases
contaminantes CO e CO2 cujo objetivo é ampliar o conhecimento da influência dos
parâmetros de operação da célula na oxidação de hidrogênio na presença destes
contaminantes.
Material e Métodos
Os eletrocatalisadores anódicos utilizados foram Pt/C (E-TEK, 20% metal/C) e
PtMo/C (20% metal/C) sintetizado pelo método do ácido fórmico nas proporções, em átomos,
de 1:1 e 3:2 Pt:Mo, conforme descrito por Pinheiro et al. (2003). Nos cátodos utilizou-se Pt/C
(E-TEK, 20% metal/C) e em ambos eletrodos a carga de metal foi de 0,4 mg cm-2. A razão
atômica dos eletrocatalisadores PtMo/C foi determinada por energia dispersiva de raio-X
(EDX) e as propriedades físicas, como o parâmetro de rede e o tamanho médio dos cristalitos,
obtidas por difração de raio-X (DRX).
Os eletrodos, com área total de 4,62 cm-2, foram preparados em nosso laboratório
(Paganin et al., 1996) constituindo-se de uma camada difusora composta por carbono Vulcan
XC-72R (Cabot) e 15% de politetrafluoretileno (PTFE, TE3893, DuPont) e de uma camada
catalisadora composta pelo catalisador e 35,5% Nafion (SE-5112, DuPont), depositadas em
um tecido de carbono (PW-3, Stackpole).
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O conjunto membrana-eletrodos (MEA) foi preparado pela prensagem a quente de um
par de eletrodos interfaciados por uma membrana de Nafion 115 (DuPont), a 125oC e 5MPa,
por 2 min. Este conjunto, unido aos espaçadores, foi então acondicionado entre placas de
grafite com canais de distribuição de gases reagentes na direção dos eletrodos. Os gases, antes
de serem distribuídos aos eletrodos, passaram através de câmaras de umidificação, com
temperaturas estabelecidas em 5 e 15ºC acima daquela da célula, respectivamente, para os
gases: oxidante (O2) e combustível (H2 puro e/ou H2 contaminado com CO ou diluído com
CO2). A temperatura da célula foi variada entre 70 e 105 ºC e as pressões ajustadas em cada
temperatura para que a pressão parcial dos reagentes permanecesse em 1 atm.
Ao anodo da célula unitária foi acoplado um espectrômetro de massas on line (GSD
301 Pfeiffer Vacuum, Prisma QMS 200) com energia de ionização em 70 eV e corrente de
emissão de 100 mA. A detecção dos íons foi efetuada por meio de uma fotomultiplicadora de
elétrons (voltagem comum = 1000 V) presente no equipamento, o que permite a obtenção dos
fragmentogramas em diferentes potenciais durante a curva de polarização fornecendo
informações importantes para o estudo do mecanismo de tolerância ao CO. Estas medidas
foram efetuadas concomitantemente às medidas de potencial da célula em função da
densidade de corrente, realizadas utilizando uma carga eletrônica (HP 6050A, Hewlett
Packard) e multímetros convencionais. Antes da aquisição dos dados, o sistema foi mantido a
0,7 V e 0,8V, respectivamente para H2 puro e para a mistura H2/CO ou H2/CO2, por 2h para
alcançar o estado estacionário.
Resultados e Discussão
Os resultados de EDX confirmaram as proporções desejadas de Pt:Mo, as quais
resultaram em 55:45 e 66:34, respectivamente, para Pt1Mo1 e Pt3Mo2. Os valores do
parâmetro de rede foram próximos ao da platina, indicando pouca formação de liga. Os
resultados também evidenciaram a formação de partículas de Pt com pequeno tamanho médio
de cristalito (2 a 2,5 nm), e a presença de óxidos de molibdênio.
Na Figura 1 são ilustradas as curvas de potencial vs. densidade de corrente para as
células com os ânodos de Pt/C e PtMo/C, alimentados com H2 e H2 contendo 100 ppm de CO
nas temperatura de 85 e 105oC. Pode ser observado um aumento no desempenho da célula e
uma maior tolerância ao CO com a elevação da temperatura e que um melhor desempenho da
célula é alcançado com os catalisador de PtMo/C quando na presença do CO. Estes resultados
são explicados pela menor energia de adsorção e maior velocidade da reação de oxidação do
CO em mais altas temperaturas. Foi observado também que o catalisador com maior
proporção de Mo apresenta uma pequena melhora no desempenho do sistema.
Em estudos prévios com catalisadores de Pt/C e PtRu/C Mukerjee et al. (2004), Davis
e Tsotridis (2008) e Mukerjee et al. (1999) atribuíram a maior tolerância ao CO com o
aumento da temperatura principalmente à diminuição do recobrimento com CO dos átomos de
Pt e à antecipação da oxidação de CO via o mecanismo conhecido como o de LangmuirHinshelwood:
M + H2O  M - OHads + H+ + eM-OHads + Pt - COads  Pt + CO2 + M + H+ + e-

(1)
(2)

Na Figura 2 são apresentados os gráficos da densidade de corrente e da produção de
CO2 em função do sobrepotencial da célula em diversas temperaturas, para as células com
ânodos de Pt/C e PtMo/C na presença de H2/100ppm CO. Na Figura 3 são mostrados os
correspondentes resultados da densidade de corrente em função do sobrepotencial para
hidrogênio contendo vários teores de CO.
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Figura 1: Potencial da célula vs. densidade de corrente para PEMFCs com ânodos de a) Pt/C
e b) PtMo/C, alimentados com H2 (símbolos vazios) ou H2 + 100ppm de CO (símbolos
cheios) e cátodos de Pt/C, alimentados com O2. Temperatura de operação da célula de 85 e
105oC.
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Figura 2 - Densidade de corrente e produção de CO2 vs. sobrepotencial de célula plotado para
células unitárias em diversas temperaturas. a) Pt/C e b) PtMo/C como catalisador anódico e
Pt/C como catalisador catódico em ambos casos. O sobrepotencial é  = EH2 - EH2/CO, onde
EH2 e EH2/CO são, respectivamente, o potencial da célula na ausência e presença de CO.
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Na Figura 2 pode ser observado que para um dado sobrepotencial anódico o aumento
da temperatura resulta em um aumento da densidade de corrente e também numa maior
produção de CO2 (monitorando-se “on line” a m/z = 44, com o espectrômetro de massas),
particularmente no caso dos ânodos de PtMo/C. Pode ser visto também que é requerido um
menor sobrepotencial para a oxidação anódica do CO para produzir a mesma quantidade de
CO2, para ambos catalisadores. Adicionalmente, os insertos nas Figuras 2a e 2b evidenciam
que a produção de CO2 ocorre já no potencial de circuito aberto da célula, ou seja,
sobrepotencial anódico igual a zero, e é mais pronunciado para PtMo/C do que para Pt/C.
O perfil do sobrepotencial para o catalisador de Pt/C (Fig. 2a) mostra um “plateau” de
corrente, que aumenta em magnitude com o aumento da temperatura, e numa região de
potencial onde a produção de CO2 é muito pequena. Como mencionado por Camara et al.
(2002), este fenômeno está relacionado diretamente com o grau de recobrimento da superfície
da Pt pelo CO adsorvido, tanto é que para menores recobrimentos de CO são obtidas correntes
limites maiores. Neste sentido, os resultados da Fig. 2a estão de acordo com o efeito esperado
da temperatura sobre o recobrimento de CO. A mesma correlação não pode ser feita para o
PtMo/C sob as mesmas condições (100ppm de CO) porque a produção de CO2 é significativa
desde muito baixos sobrepotenciais Fig. 2b, mais claramente observado no inserto desta
figura. Entretanto, numa inspeção dos resultados obtidos para maiores concentração de CO
(Fig. 3) pode ser observado que o “plateau’ de corrente aparece para o catalisador de PtMo/C
mesmo a 105oC, mas para concentrações de CO acima de 1% (10000ppm) para as quais os
níveis de recobrimento de CO pode ser considerado aumentado.
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Em resumo, os resultados das Figs. 2 e 3 mostram, para ambos catalisadores, que
ocorre o aumento do desempenho da PEMFCs na presença de CO com o aumento da
temperatura, que é devido primeiramente pelo aumento da velocidade de dessorção do CO,
como proposto anteriormente. Entretanto, comparando-se com o catalisador de Pt/C, a maior
tolerância ao CO do PtMo/C é uma consequência de um menor recobrimento por CO devido a
uma maior cinética de oxidação, como é observado pelo aumento da conversão de CO a CO 2
evidenciado pelos experimentos de espectrometria de massas “on line”.
A influência positiva do catalisador de PtMo/C, em termos de densidade de potência
gerada, pode ser verificada na Figura 4 onde são mostradas as curvas de densidade de
potência versus densidade de corrente para as células alimentadas com H2 contendo várias
concentrações de CO, obtidas com a temperatura da célula de 105oC. Em termos práticos,
objetiva-se que a célula unitária produza elevada densidade de potência em um potencial
relativamente alto para que o sistema seja viável. Analisando os dados no potencial de 700
mV (correspondente a uma eficiência de conversão de energia química em elétrica de
aproximadamente 50 %), observa-se que utilizando PtMo/C como catalisador as densidades
de potência são 394, 324, 266, 224, 112 e 56 mW cm-2 para o hidrogênio, contendo 0, 100
ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 1 % e 2 % de CO, respectivamente. Comparando os dados, nota-se
uma perda de 70 mW cm-2 de densidade de potência entre as células alimentadas com H2 puro
e com H2+ CO (100 ppm). Aumentando-se a concentração de CO em 10 vezes, o valor da
perda de densidade de potência aumenta para 100 mW cm-2, valor este inferior ao obtido
utilizando-se o catalisador anódico Pt/C (200 mW cm-2) operando nas mesmas condições.
Esses resultados mostram que é possível operar a PEMFC com combustível contendo
concentrações superiores a 100 ppm de CO com perdas aceitáveis de densidade de potência
quando se utiliza o catalisador PtMo/C na temperatura de 105oC. Isso permitirá reduzir o
impacto econômico do processo de remoção do CO da mistura obtida pelo processo de
reforma.
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O combustível H2 obtido de reforma contém, além de traços de CO, quantidades
significativas de CO2 (25 %) (Janssen, 2004, Gu et al., 2005, Smolinka et al., 2005 e
Minutillo e Perna, 2008) e, este gás também pode atuar como um contaminador, sendo este
efeito causado pela reação RWGS (reverse water-gas shift). Porém, poucos trabalhos relatam
a influência da temperatura nesse processo. Gu et al. (2005), utilizando como catalisadores
Pt/C e PtRu/C, mostram que a área do pico do stripping de CO, que resulta da redução do
CO2, não possui uma forte dependência com a temperatura e ressaltam que esse resultado
provavelmente é devido ao fato de que, ao mesmo tempo que a temperatura aumenta a
conversão de CO2 a CO, ela diminui a adsorção do mesmo. A Figura 5 ilustra os resultados
obtidos na investigação da presença de CO2 no fluxo de hidrogênio, expressos em termos do
sobrepotencial do ânodo, utilizando-se o catalisador Pt/C com a PEMFC operando a 85 e 105
o
C. Analisando os resultados obtidos quando o gás combustível é uma mistura de H2 e CO2(25
%), observa-se que para densidades de correntes inferiores a 1 Acm-2 a perda de potencial da
célula é inferior a 50 mV e, conforme relatado por Gu et al. (2005), a temperatura pouco
altera este valor. No mesmo gráfico é apresentado o desempenho do ânodo de Pt/C da célula
alimentada com H2+CO (75 ppm) e H2+CO (75 ppm)+CO2 (25 %), assim como a soma
algébrica dos resultados obtidos para H2+CO (75 ppm) e H2+ CO2 (25 %).
Os resultados obtidos com a mistura H2+CO (75 ppm)+CO2 (25 %) denotam uma
pequena perda de potencial comparado com dados relativos à mistura H2+CO (75 ppm), que é
um pouco superior à soma algébrica acima mencionada. Assim, verifica-se que a presença do
CO2 possivelmente atua deslocando o equilíbrio da reação de oxidação do CO, dificultando
tanto a oxidação do CO presente na mistura como a do CO-similar formado pela redução do
CO2.
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Em relação ao mecanismo de atuação do contaminador CO2, além da diluição do
combustível, a possível ocorrência da redução do CO2 em Pt tem sido mencionada por
diversos autores (Janssen, 2004, Gu et al., 2005, Smolinka et al., 2005, Bruijn et al., 2002, Gu
et al., 2004). O produto é uma espécie denominada de “CO-similar” adsorvida em Pt e
doravante designada de CO*. Alguns trabalhos mostram que a redução do CO2 precisa da
presença de átomos de H2 adsorvidos na superfície do catalisador, mas a reação não foi
considerada uma reação eletroquímica (Janssen, 2004). Todavia, Smolinka et al. (2005)
encontraram uma dependência da contaminação da superfície catalítica por CO* em relação
ao potencial, indicando a predominância de um mecanismo eletroquímico.
Considerando ainda os resultados de alguns trabalhos na literatura que confirmam que
a Pt/C não é um catalisador da reação de WGS nas condições de operação da PEMFC, é
questionável que a redução do CO2 possa ocorrer sem a influência do potencial. Para
esclarecer este ponto, foram feitos experimentos de stripping deste composto denominado
“CO-similar”, gerados eventualmente por exposição do eletrodo ao CO2 em diferentes
condições. A Figura 6 apresenta os resultados obtidos para Pt/C nas seguintes condições:
ânodo alimentado com CO2 puro por 10 min e Argônio por 50 min em potencial constante de
50 mV; ânodo alimentado com CO2 puro por 60 min e Argônio por 30 min a circuito aberto;
ânodo alimentado com H2+CO2 (25 %) por 60 min e Argônio por 30 min a circuito aberto e
em potencial constante de 50 mV. Nota-se que fixando o potencial em 50 mV por apenas 10
minutos é o suficiente para que ocorra a eletrorredução do CO2 a CO (equações 3 e 4), o que é
evidenciado pela presença de um pico semelhante à oxidação de CO, porém deslocado para
potencial menor, como descrito na literatura, sendo portanto denominado de CO* (Russel et
al., 2007, Gu et al., 2005, Smolinka et al., 2005). Observa-se ainda que a adição de H2 no
fluxo de entrada pouco altera o perfil do pico de oxidação do CO *, destacando-se uma
pequena elevação na corrente na região de oxidação de H2, assim como a presença de um
ombro no pico de oxidação 0,6-0,7V.
2Pt + 2H+ + 2e- ↔ 2Pt-Hads
2Pt-Hads + CO2 ↔ Pt-CO + H2O + Pt

(3)
(4)

Figura 6 - Stripping de CO2. A adsorção de CO2 foi realizada a circuito aberto e em 50 mV
(vs. ERH). T = 25±2oC; v = 2 mV s-1.
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Em relação aos experimentos conduzidos a circuito aberto, o objetivo foi a verificação
da ocorrência da RWGS, que se relaciona à conversão química do CO2 a CO, sem a
participação de elétrons (equação 5). A Figura 6 mostra que a circuito aberto e na ausência de
H2 a redução química do CO2 não é possível, contrastando com o resultado de
condicionamento a 50 mV que apresenta a redução do CO2 mesmo com apenas 10 minutos de
exposição ao CO2, sendo isto devido à redução eletroquímica dos íons H+ e a consequente
redução do CO2. Adicionando então H2 no fluxo de entrada no condicionamento a circuito
aberto, nota-se então a redução química do CO2, indicando que a reação RWGS ocorre em
platina, embora não seja possível a confirmação da reação de WGS direta em Pt/C.
Possivelmente a reversa é observada devido à elevada concentração de CO2 quando
comparado a de CO, o que desloca significativamente o equilíbrio da reação no sentido de
formação de CO.
CO2 + H2 ↔ H2O + CO

(5)

A influência da temperatura na tolerância ao contaminador CO2 também foi avaliada
para o catalisador Pt3Mo2/C e os resultados estão ilustrados na Fig. 7. Comparando com o
catalisador de Pt/C, nota-se que para o experimento usando H2 + CO2 (25 %) a perda de
potencial ocasionada pela contaminação com CO2 é maior para o Pt3Mo2/C, principalmente a
85 oC. Isso é explicado pelo fato de que Pt3Mo2/C é um catalisador mais eficiente da reação
de WGS, o que também se deve aplicar à reação reversa (RWGS).
Porém, analisando os resultados obtidos quando a mistura de H2+CO (75 ppm)+CO2
(25%)+H2 é utilizada como combustível, nota-se que a perda de potencial a 105 oC é muito
pequena, comparável à da Pt/C a 85 oC alimentada com H2 + CO2 (25 %). Com o aumento da
temperatura e tendo Pt3Mo2/C como catalisador, uma maior quantidade do CO2 é reduzida a
CO*, uma vez que Pt3Mo2/C catalisa a reação reversa e a mesma é endotérmica. Ao mesmo
tempo, a elevação da temperatura aumenta a velocidade de dessorção do CO* que, juntamente
com o efeito bifuncional (Lopes et al, 2010) e o mecanismo Eley-Rideal (Kuipers et al., 1991)
que ocorrem no catalisador Pt3Mo2/C, diminui o envenenamento do eletrodo. A resultante é
então o que se observa na Figura 7, ou seja, uma excelente tolerância aos contaminantes CO e
CO2 com a PEMFC operando com Pt3Mo2/C a 105 oC.
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Conclusões
Os experimentos eletroquímicos de curva de polarização demonstraram um aumento
significativo na tolerância dos eletrocatalisadores estudados ao gás contaminante CO com o
aumento da temperatura. A partir dos resultados fornecidos pelo espectrômetro de massas e
pelos experimentos de voltametria linear de remoção de CO, foi possível estabelecer que essa
tolerância é devida à diminuição do potencial anódico de oxidação do CO e à diminuição da
adsorção do CO na superfície do catalisador, para ambos os catalisadores estudados, enquanto
que para os catalisadores Pt1Mo1/C e Pt3Mo2/C a catálise da reação de WGS com o aumento
da temperatura também contribui na tolerância ao CO. Outra observação que foi investigada é
o cruzamento de oxigênio vindo do cátodo, o qual reage com o contaminador CO produzindo
CO2 e liberando os sítios de adsorção da platina para a oxidação do H2. A quantificação desse
cruzamento indicou maior cruzamento com o aumento da temperatura e maior produção de
CO2 em todos os catalisadores estudados. Todavia, observou-se que a reação de WGS e o
cruzamento do O2 contribuem pouco no processo global, destacando que a melhora no
rendimento das PEMFCs é devida à diminuição do potencial anódico de oxidação do CO e à
diminuição da adsorção do contaminante.
Com o conhecimento do efeito da temperatura e dos diferentes catalisadores em
relação à tolerância ao CO e em termos do desempenho da célula, foram efetuados os testes a
105oC com concentrações elevadas de CO. De acordo com os resultados, a associação do
aumento da temperatura com o catalisador Pt3Mo2/C proporcionou tolerância satisfatória de
até 1 % de CO, com sobrepotencial de 276 mV a 1 Acm-2.
Os estudos eletroquímicos da tolerância dos catalisadores ao contaminante CO2, sua
conversão a CO* e a influência da temperatura na contaminação da superfície catalítica por
parte do CO2 e do seu produto de conversão indicaram que a elevação da temperatura
contribui significativamente à tolerância ao CO2. Isso devido à antecipação do potencial de
oxidação do produto de redução do CO2, além da diminuição da adsorção do mesmo,
possibilitando a utilização de combustível composto por 25 % de CO2 e 75 ppm de CO.
Referências Bibliográficas
Lopes, P. P.; Freitas, K. S.; Ticianelli, E. A. (2010) CO Tolerance of PEMFC Anodes
Mechanisms and Electrode Designs. Electrocatalysis, 1, 200-212.
Pinheiro, A. L. N.; Oliveira-Neto, A.; De Souza, E. C.; Perez, J.; Paganin, V. A.; Ticianelli, E.
A.; Gonzalez, E. R. (2003) Electrocatalysis on Noble Metal and Noble Metal Alloys
Dispersed on High Surface Area Carbon. Journal of New Materials for Electrochemical
Systems, 6, 1-8.
Paganin, V. A.; Ticianelli, E. A.; Gonzalez, E. R. (1996) Development and electrochemical
studies of gas diffusion electrodes for polymer electrolyte fuel cells. Journal of Applied
Electrochemistry, 26, 297-304.
S. Mukerjee, S.; Urian, R. C.; Lee, S. J. ; Ticianelli, E.A., McBreen, J. (2004) Electrocatalysis
of CO tolerance by carbon-supported PtMo electrocatalysts in PEMFCs. Journal of the
Electrochemical Society, 151, A1094-A1103.
Davis, J. C.; Tsotridis, G. (2008) Temperature-dependent kinetic study of CO desorption from
Pt PEM fuel cell anodes. Journal of the Physical Chemistry, 112, 3392-3397.
Lee, S. J.; Mukerjee, S.; Ticianelli, E. A.; McBreen, J. (1999) Electrocatalysis of CO
tolerance in hydrogen oxidation reaction in PEM fuel cells. Electrochimica Acta, 44,
3283-3293.
Camara, G. A.; Ticianelli, E. A.; Mukerjee, S.; Lee, S. J.; McBreen, J. (2002) The CO
poisoning mechanism of the hydrogen oxidation reaction in proton exchange membrane
fuel cells. Journal of the Electrochemical Society, 149, A748-A753.

375

Janssen, G. J. M. (2004) Modelling study of CO2 poisoning on PEMFC anodes. Journal of
Power Sources, 136, 45-54.
Gu, T.; Lee, W. K.; Van Zee, J. W. (2005) Quantifying the ‘reverse water gas shift’ reaction
inside a PEM fuel cell. Applied Catalysis B: Environmental, 56, 43-50.
Smolinka, T.; Jusys, Z.; Heinen, M.; Chen, Y. X.; Lehnert, W.; Behm, R. J. (2005) CO2
reduction on Pt electrocatalysts and its impact on H2 oxidation in CO2 containing fuel cell
feed gas - A combined in situ infrared spectroscopy, mass spectrometry and fuel cell
performance study. Electrochimica Acta, 50, 5189-5199.
Minutillo, M.; Perna, A. (2008) Behaviour modelling of a PEMFC operating on diluted
hydrogen feed. International Journal of Energy Research, 32, 1297-1308.
Bruijn, F. A.; Papageorgopoulos, D. C.; Sitters, E. F.; Janssen, G. J. M. (2002) The influence
of carbon dioxide on PEM fuel cell anodes. Journal of Power Sources, 110, 117-124.
Gu, T.; Lee, W. K.; Van Zee, J. W.; Murthy, M. (2004) Effect of reformate components on
PEMFC performance. Journal of the Electrochemical Society, 151, A2100-A2105.
Russel, A. E.; Ball, S. C.; Maniguet, S.; Thompsett, D. (2007) Unravelling the complexities of
CO2 tolerance at PtRu/C and PtMo/C. Journal of Power Sources, 171, 72-78.
Kuipers, E. W.; Vardi, A.; Danon, A.; Amirav, A. (1991) Surface-molecule proton transfer: a
demonstration of the Eley - Rideal mechanism. Physical Review Letters, 66, 116-119.

376

III) REAPROVEITAMENTO DE EFLUENTES E
RESÍDUOS GERADOS EM SISTEMAS DE
PRODUÇÃO DE BIOENERGIA A PARTIR DE
ÁGUAS RESIDUÁRIAS:

377

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DAS
ATUAIS FORMAS DE APROVEITAMENTO DA VINHAÇA: FERTIRRIGAÇÃO,
CONCENTRAÇÃO E BIODIGESTÃO
Luiz Felipe Lomanto Santa Cruz1; Carla Grigoletto Duarte2; Tadeu Fabrício Malheiros3,
Eduardo Cleto Pires3
1

2

Mestre em Ciências (Engenharia Hidráulica e Saneamento);
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental;
3
Professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP

Resumo. Neste trabalho resume-se a análise da viabilidade técnica, dos aspectos econômicos
e ambientais das tecnologias de condicionamento e aproveitamento da vinhaça mais
difundidas no estado de São Paulo e no Brasil: aplicação in natura no solo (fertirrigação in
natura), biodigestão e concentração. A viabilidade técnica foi confirmada para as três
tecnologias estudadas, seja pela utilização difundida, com ampla vantagem para a aplicação
in natura, ou pela diversificada oferta das tecnologias de biodigestão e concentração. Quanto
à viabilidade econômica, a fertirrigação in natura se mostrou lucrativa, a biodigestão, que
contou com tecnologias complementares de geração de energia elétrica, apresentou-se viável
quando associada aos queimadores e turbinas em todas as condições estudadas. A tecnologia
da concentração resultou inviável a partir das condições econômicas utilizadas neste estudo.
Do ponto de vista ambiental, a fertirrigação in natura apresentou vantagens e desvantagens,
ficando a sua utilização condicionada a estudos locais. Para a biodigestão e a concentração,
essas tecnologias apresentaram ganhos com relação à utilização in natura, sendo a primeira
responsável pela mitigação dos gases de efeito estufa e a segunda por uma aplicação de
vinhaça mais racional e diminuir os volumes de água utilizados pelas usinas e destilarias.
Introdução
Advinda da grande preocupação quanto aos impactos do despejo da vinhaça no
ambiente, seu lançamento direto ou indireto em qualquer coleção hídrica está proibido e
outros destinos tiveram que ser encontrados para sua disposição. Inicialmente se utilizaram
áreas de sacrifício, sem nenhum controle. No entanto, esse método de disposição também era
improdutivo e ambientalmente impróprio, assim, outra forma de disposição passou a ser
prontamente utilizado a partir da década de 70: a fertirrigação.
Atualmente outras tecnologias são utilizadas pelos grandes grupos do setor
sucroenergético, seja substituindo as técnicas anteriormente expostas ou complementando-as.
As duas principais alternativas à fertirrigação já usadas em escala industrial são a biodigestão
e a concentração.
Esse artigo apresenta a análise da viabilidade técnica, a mensuração dos aspectos
econômicos e caracterização dos aspectos ambientais dessas tecnologias de condicionamento
e aproveitamento da vinhaça considerando as condições do estado de São Paulo e do Brasil.
Para os estudos foram realizadas visitas em 43 unidades agroindustriais
sucroenergéticas do estado de São Paulo durante as safras 2009/20010 e 2010/2011,
levantamento no banco de dados do Projeto Ambiental Estratégico Etanol Verde do Estado de
São Paulo e na literatura especializada. As usinas visitadas foram escolhidas entre as 165 que
faziam parte do Protocolo Agroambiental de São Paulo à época da pesquisa, procurando-se
que fossem representativas das várias capacidades de produção e estágios de modernização
das instalações (Cruz, 2012).
O aproveitamento da vinhaça na fertirrigação, biodigestão e concentração
Na fertirrigação a vinhaça é disposta no solo sem nenhum pré-tratamento. Os
benefícios são tanto diretos, pela redução no custo com a adubação, quanto indiretos, visto
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que aumentam a fertilidade natural dos solos. A vinhaça é um material de origem orgânica,
sem a presença de metais ou outros contaminantes que impeçam seu uso agrícola e, nesse
sentido, é perfeitamente aceita pela agricultura orgânica, e as empresas certificadoras não
restrigem seu uso como fonte de nutrientes (Rosseto, 2008).
Na biodigestão anaeróbia da vinhaça ocorre a geração de biogás resultando em um
efluente tratado, com alto poder nutricional na forma de NPK e remoção de parte da carga
orgânica. Como as taxas de incorporação da matéria orgânica pelo solo ainda não foram
devidamente estabelecidas, considerou-se, por hipótese, que a biodigestão anaeróbia garante
aproveitamento da matéria orgânica remanescente. Essa tecnologia tem como vantagens o
baixo consumo de energia, a pequena produção de lodo, a diminuição da carga orgânica,
baixo potencial poluidor e produção de metano, um gás combustível.
Por fim, a concentração da vinhaça é utilizada para reduzir a quantidade de água
presente neste subproduto, reduzindo o seu volume e consequentemente os custos com
transporte e aplicação na fertirrigação. Além de proporcionar maior flexibilização na logística
da fertirrigação, também condiciona a vinhaça para outras utilizações, entre elas, ração
animal, combustível para caldeiras especiais e posterior geração de energia. Agrega-se
também o potencial de redução da captação de água pela usina, uma vez que o condensado
retirado da vinhaça pode retornar o sistema produtivo das plantas industriais (Albers, 2007).
Análise da viabilidade técnica das tecnologias avaliadas
Aplicação in natura no solo
A viabilidade técnica foi analisada por meio de abordagem simplificada e realística da
inter-relação entre a fertirrigação in natura nas unidades integrantes do Protocolo
Agroambiental de São Paulo e a sua disseminação no setor, o que atesta a sua viabilidade.
Também foi avaliado o número de unidades agroindustriais que utilizavam técnicas
preliminares para condicionamento ou reutilização da vinhaça.
A partir dos dados referentes à safra 2009/2010 das unidades agroindustriais
certificadas pelo Projeto Etanol Verde, elaborou-se a Tabela 1 que apresenta informações
gerais em relação à produção de álcool e o destino dado à vinhaça. Observou-se que em 100%
das unidades agroindustriais emprega-se a fertirrigação e que apenas 5% do total gerado é
destinado à tecnologias de biodigestão e concentração.
Tabela 1 – Produção e destino da vinhaça nas 165 unidades agroindustriais integrantes do
Protocolo Agroindustrial de São Paulo (safra 2009/2010).
Produção de
álcool*
m3
15.110.954

3

m

3

vinhaça/m etanol

12

Produção de
Vinhaça**
m3

Aplicação
"in natura"

Uso de
outra
tecnologia

181.935.886

161

8

* Estimativa considerando a moagem de cana
** Estimativa considerando a média do Protocolo de 12,04 litros de vinhaça/litro de álcool produzidos

Biodigestão
A viabilidade técnica foi analisada por meio de dois caminhos: (a) Levantamento,
entre as unidades visitadas, daquelas que apresentaram projeto de biodigestão, seja em fase de
implantação ou funcionamento; (b) Análise dos projetos de biodigestão disponibilizados no
mercado pelas grandes empresas de tecnologia voltadas para o setor sucroenergético ou para
setor de tratamento de resíduos (subprodutos) agrícolas e industriais.
Dentre as 43 unidades agroindustriais visitadas verificou-se a existência de apenas um
projeto de biodigestão para a vinhaça. Este projeto, em escala piloto, se encontrava na fase
final de instalação e foi projetado para tratar aproximadamente 40 m3.h−1. Entre os produtos
finais do processo, a vinhaça biodigerida terá a mesma finalidade de fertirrigação e o biogás
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gerado será destinado à produção de energia elétrica por meio de turbogeradores específicos
para este tipo de biocombustível.
Outra planta em funcionamento no Estado de São Paulo pertence à Usina São
Martinho de Pradópolis. A planta, em escala industrial, possui um reator de 5.000 m3, sendo o
biogás destinado à produção de energia térmica para a secagem de levedura.
Atualmente há dois principais projetos comerciais para biodigestão da vinhaça. O
projeto oferecido pela empresa Dedini® é denominado Methax Dedini® e se utiliza de
reatores de leito de lodo expandido com circulação interna, uma variação dos reatores
anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB). O projeto da empresa Brasmetano®
é o Stillax® e tem como proposta a utilização de um sistema integrado para a geração de
biogás, a partir da vinhaça e demais subprodutos da produção de açúcar e álcool. Segundo o
fornecedor, o sistema permite a transformação de até 90% da matéria orgânica da vinhaça em
biogás.
Concentração
A viabilidade técnica da concentração foi analisada por meio do levantamento de dados
das usinas que têm projeto de concentração, seja em fase de implementação ou operação.
Também foram analisados os projetos de concentração disponibilizados no mercado pelas
grandes empresas de tecnologia voltadas para o setor sucroenergético ou para setor de
tratamento de resíduos (subprodutos) agrícolas e urbanos.
Verificou-se a existência de apenas um projeto de concentração para a vinhaça dentre as
unidades visitadas. A planta, em escala piloto reduzida, já havia transitado por outras
unidades agroindustriais com a finalidade de atestar sua eficiência na concentração de
vinhaças de diferentes características. Diferente da biodigestão, a tecnologia de concentração
da vinhaça vem ampliando a sua participação, com aplicações nos estados de Minas Gerais,
Mato Grosso e São Paulo. Quanto ao estado de São Paulo, seis usinas possuem plantas de
concentração em escala industrial em pleno funcionamento. Constatou-se nas visitas que a
maior parte das empresas contempla a possibilidade futura de utilização dessa tecnologia.
A Usina Santa Elisa (atualmente integrante do grupo LDC-SEV), localizada no município
de Sertãozinho - SP, foi a primeira usina do país a instalar, em 1978, uma unidade de
concentração de vinhaça. Apresentando na época vazão de entrada de 70 m³.h-1, com 6º de
Brix10, e vazão de saída da vinhaça concentrada de 5 m³.h-1, com um Brix de 60º, a planta
ainda se encontra em pleno funcionamento, porém apresentando parâmetros de concentração
diferentes dos iniciais para Brix e eficiência de concentração. Foram identificadas outras
cinco usinas que usam concentração no estado de São Paulo: Usina Cerradinho em
Potirendaba, Usina Rio Pardo em Cerqueira César, a Usina Santa Rosa em Boituva, a Usina
Zanin em Araraquara e a Usina da Pedra em Serrana.
Quanto aos fornecedores disponíveis no mercado, foram identificados projetos das
empresas Citrotec® de Araraquara/SP e da Dedini®. Ambos fabricantes utilizam
evaporadores com o funcionamento baseado no princípio de névoa turbulenta descendente
acelerada termicamente. A vinhaça concentrada poderá ser usada na fertirrigação, alimentação
animal, ser solidificada, queimada ou processada em biodigestores.
Com um histórico de mais de três anos no estado de São Paulo, a tecnologia de
concentração da vinhaça se tornou uma realidade dentro do setor sucroenergético, seja pela
redução dos custos de aplicação da vinhaça no campo com a redução de seu volume ou pelos
ganhos ambientais referentes à economia de água e à redução do potencial de poluição das
águas subterrâneas. Nas visitas de campo constatou-se a grande aceitação que essa tecnologia
apresenta quando o assunto a ser debatido é o melhor gerenciamento do subproduto vinhaça.
A viabilidade técnica é demonstradas pelo fornecimento da tecnologia por empresas com alto
nível de credibilidade e excelência tecnológica. Contudo, duas questões em especial freiam a
introdução dessa tecnologia na maior parte das usinas pesquisadas: o alto custo da planta de
concentração e a preferência por tecnologias que atuem na redução da produção de vinhaça.
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Análise da viabilidade econômica
Na análise econômica para a fertirrigação in natura, o objetivo principal foi de mensurar
a economia (lucro) que as unidades agroindustriais do setor sucroenergético do estado de São
Paulo apresentaram na safra 2009/2010 por meio da substituição dos fertilizantes minerais
(NPK) pela fertirrigação in natura da lavoura. Definida a metodologia de análise, esta
também foi aplicada no âmbito da região centro-sul e do Brasil.
Para esta análise foram adotadas os seguintes parâmetros e/ou premissas:
 área de cultivo e quantidade de cana processada pelas unidades agroindustriais signatárias
do Protocolo Agroambiental para a safra 2009/2010;
 área de cultivo e produção total de álcool da região Centro-Sul e do Brasil para safra
2009/2010, a partir do “3º Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento sobre
a cultura da cana-de-açúcar de Janeiro/2011” (CONAB, 2010);
 quantidade e preço médio dos fertilizantes utilizados no ciclo produtivo da cana, obtidos
no estudo publicado pela Pecege/ESALQ-USP intitulado “Custo de produção de cana-deaçúcar, açúcar e etanol no Brasil”, referente à safra 2009/2010;
 Dosagens médias de aplicação de vinhaça in-natura para São Paulo, Centro-Sul e Brasil, a
partir dos dados apresentados por Luz (2005);
 Estimativa dos gastos com adubação complementar das áreas fertirrigadas;
 Classificação e percentual das áreas de cana utilizadas nas análises de viabilidade
econômica para cada tecnologia, a partir do reagrupamento das categorias do
INPE/CANASAT em três grupos: reforma, cana planta e cana soca1.
Aplicação in natura no solo
Definiram-se quatro cenários para a análise econômica da fertirrigação in natura,
sendo o volume de aplicação utilizado e a adubação complementar (fósforo e nitrogênio) as
bases para a diferenciação entre eles (Cruz, 2012, p.51-7). Todos os resultados foram obtidos
considerando o Protocolo Ambiental como referência.
No cenário I, foi considerada a fertirrigação in-natura com a taxa de aplicação
definida a partir da quantidade de nutrientes aplicados na adubação convencional, sem
adubação complementar. Os resultados mostraram que a área de cultivo e a área efetivamente
fertirrigada com vinhaça se encontra em torno de 25 a 35 %, comprovando o completo
potencial de reciclagem desse subproduto. O ganho econômico obtido com a substituição da
adubação mineral fica em torno de 2,57 milhões de reais por unidade agroindustrial.
O cenário II, foi analisado para condições idênticas ao cenário I, mas com uso da
adubação complementar. Neste cenário há redução de aproximadamente 37% nos ganhos,
causada pelo gasto com a adubação complementar. Os ganhos são de cerca de 1,62 milhões de
reais por unidade agroindustrial.
No cenário III, a taxa de aplicação da vinhaça foi definida a partir de dosagens médias
regionais, sem adubação complementar, e no cenário IV com adubação complementar.
A característica que mais se destaca nesses dois últimos cenários é o alto volume de
vinhaça aplicado especialmente para a fertirrigação da cana planta, chegando a valores uma
vez e meia maiores do que os utilizados nos cenários I e II. Com isso, a relação entre a área de
cultivo e a área efetivamente fertirrigada com vinhaça apresentou uma expressiva redução
chegando a valores entre 15 e 20%. Pelos mesmos motivos, os ganhos econômicos para o
setor apresentaram uma redução para ambos os cenários: 1,67 milhões de reais para o cenário
III (sem adubação complementar) e 1,10 milhões de reais para o cenário IV (com adubação
complementar) por unidade agroindustrial. Assim como na comparação anterior, a adoção da

1

O canavial pode produzir por vários anos, passando por várias colheitas. A cana antes de receber o primeiro
corte é denominada de cana planta. A partir da segunda colheita é denominada de cana soca (ratoon cane em
inglês) e a partir daí de ressoca. Quando a produtividade diminui é feita a reforma do canavial.
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adubação complementar no cenário IV resulta em redução dos ganhos econômicos. A Tabela
2 apresenta uma síntese dos resultados encontrados.
Tabela 2 – Ganhos econômicos por região na safra 2009/2010 para aplicação in-natura nos
Cenários I, II, III e IV, em milhões de reais
Média para
Região
Cenário
usinas do
Brasil
Centro-Sul
Protocolo*
Cenário I
Taxa de adubação convencional,
2,57
760,0
846,2
sem complementar
Cenário II
Taxa de adubação convencional,
1,62
479,0
533,0
com complementar
Cenário III
adubação média regional, sem
1,67
485,6
556,6
complementar
Cenário IV
Taxa de adubação média regional,
1,10
318,6
363,7
com completamentar
* - 165 unidades agroindustriais. Fonte: elaboração própria

Biodigestão
Para a análise da viabilidade econômica da biodigestão definiu-se como usina padrão
uma usina de médio porte: moagem de 1,5 milhões de toneladas de cana por safra, com
produção de 254,9 m³.d−1 de etanol, e 3.069,5 m³.d−1 de vinhaça. A definição da unidade
produtiva padrão permitiu que estudos comparativos fossem aplicados aos diversos projetos
propostos para a geração de energia elétrica a partir do biogás.
A tecnologia de biodigestão recomendada para integrar os cenários propostos foi o
reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed Reactor), fornecido por empresas de tecnologia
ligadas ao setor sucroenergético, como a Brasmetano LTDA de Piracicaba – SP e a DEDINI
S.A. de Ribeirão Preto – SP. O valor de referência calculado para a utilização do biogás (VB)
pelas tecnologias propostas foi de 0,053 R$/m3. As informações sobre os parâmetros da planta
de biodigestão e do processo de biodigestão estão nas Tabelas 3 e 4 respectivamente.
Nos cenários econômicos definidos neste estudo, o uso do biogás é considerado para
geração de energia elétrica para três cenários: queimadores; motores à combustão interna e,
turbinas a gás, sempre com venda dos créditos de carbono, Tabela 5.
Foi considerada depreciação dos equipamentos de 10% ao ano, taxa de juros de
11,92% (SELIC – BCB, 20/04/2011); horizonte temporal de 20 anos, e créditos de carbono
vendidos no mercado do Protocolo de Kyoto a US$ 10,00/TCO2equiv; taxa cambial de
US$1,58/R$ (BCB, 28/06/2011); taxa de desconto igual à taxa SELIC de 11,92% (Banco
Central do Brasil, 20/04/2011); e taxa mínima de atratividade de 15%. Os custos com a
elaboração dos documentos e com o registro do projeto para geração de créditos de carbono
não foram incluídos na análise econômica. Para a análise econômica, foram utilizados os
métodos: Valor Presente Líquido (VLP), Análise Custo-Benefício (C/B), Taxa Interna de
Retorno e Pay-back.
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Tabela 3 - Parâmetros da planta de biodigestão
Parâmetros
Unidade
3

Valor

Volume do reator

m

Dimensões (altura × diâmetro)

m×m

10 × 14

Vazão de vinhaça

m3/dia

3.069,54

H

12,04

Tempo de detenção hidráulica (TDH)
Produção de biogás

1.540,00

3

36.834,52

3

Nm /dia*

Produção de metano (CH4)

Nm /dia*

22.100,71

Energia disponível no biogás (60% de metano)

MJ/dia

847.635,96

Potencial disponível no biogás
MW
9,81
* - Nm – volume produzido normalizado para condições normais de pressão e temperatura.
Fonte: Próprio autor.
3

Tabela 4 - Parâmetros do processo de biodigestão
Parâmetros/Valores de Referência
Unidade
3

Valor

Concentração da vinhaça*

kg DQO/m

30,00

Eficiência da biodigestão

% de remoção

80,00

Taxa de conversão 1

NL** Biogás/g DQO Removida

0,50

Taxa de conversão 2***

NL CH4/g DQO Removida

0,30

Densidade do Metano

Kg/m3

0,714

3

PCI do Biogás (60% de metano)
kJ/Nm
23.012,00
*Considerando a produção a partir do caldo; ***NL (Normal Litro); ***Considerando o
biogás com 60% de CH4; Fonte: Adaptado de CTC (2009).
Tabela 5 - Comparação entre tecnologias de conversão
Rendimento
Faixa de Potência
Emissões de NOx
Tecnologias
Elétrico
Instalada
(ppm)
(%)
Motores a gás
(Ciclo Otto)

30 kW – 20 MW

30 – 40

250 - 3000

Microturbinas a gás
(pequeno porte)

30 kW – 100 MW

24 – 28

<9

Turbinas a gás
(médio porte)

500 kW – 150 MW

20 – 30

35 - 50

Fonte: Adaptado de CENBIO, 2005, apud Figueiredo, 2007.
Para os cenários com geração de energia elétrica, foi analisada a viabilidade
econômica para três diferentes preços de venda de energia elétrica. Os preços adotados
correspondem a dois leilões recentes e ao preço estabelecido no Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia (PROINFA), sendo
R$ 102,41/MWh no Leilão de Energia A-3 / 2011, total contratado de 2.744,6 MW de
potência instalada; R$ 144,20/MWh nos Leilões de Fontes Alternativas 2010, total contratado
de 2.892,2 MW de potência instalada; e R$ 169,08/MWh para energia gerada por meio de
biogás gerado de aterros sanitários, no PROINFA – 2002/2009.
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No cenário I, foi considerada a queima do biogás em queimadores (flares) com venda
do crédito de carbono. O investimento para implantação de queimadores com a finalidade de
obtenção e venda de créditos de carbono resulta economicamente viável para os
empreendedores do setor sucroenergético, com retorno do investimento em apenas 1,7 anos.
No cenário II, a geração de energia elétrica é feita por meio de motores à combustão
interna (motogerador de ciclo otto). Para as duas condições iniciais, utilizando o PROINFA e
o Leilão A-3 2010 como referência, esta tecnologia se mostrou economicamente viável. São
necessários curtos períodos para que os investimentos sejam readquiridos: 3,49 e 4,5 anos,
respectivamente, conforme a condição inicial adotada. Contudo, quando se utilizou como
referência o valor de venda de energia estabelecido pelo Leilão A-3 de 2011 a tecnologia
apresentou contornos de inviabilidade.
O cenário III, com geração de energia por meio de turbinas a biogás e venda dos
créditos de carbono, mostrou-se economicamente viável para todas as condições testadas. Os
períodos necessários para que os investimentos sekam readquiridos são de 2,61; 3,14 e 4,78
anos, respectivamente. Outra demonstração da viabilidade econômica dessa tecnologia se
refere às taxas internas de retornos calculadas. Para todas as condições, a TIR resultou
superior à taxa mínima de atratividade de 15% estabelecida para este estudo.
Concentração
Utilizou-se como referência a mesma unidade produtiva padrão utilizada para
avaliação da biodigestão, bem como os mesmos métodos de avaliação econômica.
Contudo, esta tecnologia apresenta uma particularidade quando é analisada a variável
“receita do subproduto”, que está relacionada com a redução dos custos de transporte da
vinhaça para fertirrigação e economia no consumo de água, e não com a venda de um
subproduto, como a energia elétrica ou os créditos de carbono. A redução de custo é
contabilizada como receita pelos empreendedores e viabiliza, em muitos casos, a implantação
desse processo. Outro ganho, a ser incluído em análises econômicas futuras, relaciona-se com
o aumento da área fertirrigada dada a racionalização na aplicação da vinhaça.
A planta comercial de concentração escolhida para integrar a análise econômica foi a
tecnologia ECOVIN®, fornecida pela empresa Citrotec® de Araraquara-SP, modelo
CTENET® – 150, com 100 m³.d-1 de vazão afluente e 38,40 m³.d-1 de vazão efluente, e com
taxa de concentração de 70%, conforme dados obtidos na Usina Cerradinho, unidade de
Potirendaba, adaptados pelos autores. Foi considerado no cálculo da viabilidade econômica a
economia no transporte e aplicação da vinhaça e a economia no consumo de água
Os resultados da análise mostraram que a concentração resulta financeiramente
desfavorável para qualquer uma das variáveis adotadas. Associa-se a esse contexto o elevado
valor presente líquido negativo alcançado, representando o prejuízo em valores atuais para o
empreendedor que optasse pela realização deste investimento. Soma-se esse prejuízo, o valor
uniforme líquido total (VUL) que representa os custos anuais atribuídos ao empreendimento
caso a opção fosse pela implantação desta tecnologia nas condições desfavoráveis
apresentadas. Portanto, o investimento realizado para a instalaçao do concentrador de vinhaça,
apenas com a finalidade de reduzir os custos com o transporte e a economia de água, resulta
economicamente inviável para os empreendedores do setor sucroenergético.
Análise de viabilidade ambiental
Aplicação in natura no solo:
A análise de viabilidade ambiental foi baseada em detalhada revisão da literatura. A
utilização inadequada da vinhaça na fertirrigação pode ocasionar impactos ambientais
negativos sintetizados na Tabela 6.
O estado de São Paulo, por meio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB), com sua Normativa P.4.231 (São Paulo, 2005), se encontra na vanguarda quanto
ao gerenciamento adequado desse subproduto e pode evitar e/ou minimizar parte dos
impactos descritos. No entanto, existem questões ainda em discussão, como é o caso da
poluição das águas subterrâneas, que vem sendo tratada em diversas câmaras técnicas,
principalmente no âmbito dos órgãos ambientais reguladores.
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Tabela 6 - Potenciais impactos ambientais no solo ocasionados pela aplicação da vinhaça in natura.
Compartimento.
Ambiental

Impacto Ambiental

Especificidades e condicionantes (Descrição)

Alteração da população
microbiana 1, 2

Solo

Água
Superficial

1

Desenvolvimento da população de microrganismos (fungos e bactérias), favorecida pelo
aporte de matéria orgânica e nutriente.
Redução inicial do pH devido à característica ácida da vinhaça (pH médio em torno de 4) e
Alteração (elevação) do pH 1, 2
posterior elevação resultante da ação dos microganismos.
Alteração da capacidade de
Aumento da CTC pelo aporte de matéria orgânica no solo e, consequente, aumento das
1,2
troca iônica (CTC) do solo
cargas negativas;
Alteração da concentração de Aumento da concentração dos íons de fundamental importância para a nutrição das plantas,
íons "nutrientes" disponíveis na como por exemplo, potássio (K+), cálcio (Ca+2) e magnésio (Mg+) que se apresentam em
solução do solo
elevadas concentrações na vinhaça.
1
Salinização
Elevação na concentração de sais no solo pelo uso da vinhaça ao longo dos anos.
Alteração da estrutura física do Melhorias estruturais ocasionadas pela ação de microrganismos que se desenvolvem no
solo 1
ambiente.
Redução de escavações em
Redução das pressões antrópicas sobre os depósitos minerais, através da reutilização dos
jazidas de fertilizantes
subprodutos do processo produtivo.
Aumento da carga orgânica nos corpos d’água ocasionada pelo transbordo e arraste da
Alteração da carga orgânica vinhaça dos tanques de armazenamento e canais de transporte, principalmente nos meses
mais chuvosos.
Alteração da concentração de
nutrientes

Aumento da concentração de nutrientes (N, K, Ca e Mg) nos corpos d'água devido ao
transbordo e arraste da vinhaça dos tanques de armazenamento e canais de transporte,
principalmente nos meses mais chuvosos, potencializando alterações da qualidade da água,
por exemplo, no seu padrão de potabilidade.

Alteração da concentração de
sais

Aumento da concentração de sais dissolvidos (principalmente cloretos) nos corpos d’água
devido ao transbordo e arraste da vinhaça dos tanques de armazenamento e canais de
transporte, principalmente nos meses mais chuvosos, potencializando alterações da
qualidade da água, por exemplo, no seu padrão de potabilidade.

Silva, M. (2006); 2Brito, F. et al. (2009), 3Soares, R. (2009, Embrapa Agrobiologia).
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Tabela 6- Potenciais impactos ambientais no ar ocasionados pela aplicação da vinhaça in natura. (Continuação)
Aumento da carga orgânica nas águas subterrâneas, carreada por percolação, alterando o
Alteração da carga orgânica
padrão de potabilidade da água.

Água
Subterrânea

Alteração da concentração de
nutrientes 2

Aumento da concentração de nutrientes (principalmente N e K) nas águas subterrâneas,
carreados por percolação, alterando o padrão de potabilidade da água

Alteração da concentração de
sais 2

Aumento da concentração de sais dissolvidos (principalmente cloretos) nas águas
subterrânea, carreados por percolação, alterando o padrão de potabilidade da água.

Alteração da concentração de
nitrato (NO3−)

Aumento da concentração de nitrato nas águas subterrâneas, composto potencialmente
causador de doenças, como a metemoglobinemia e outros cânceres.
Aporte de substâncias solúveis (i.e, sais minerais, compostos orgânicos, etc) carreadas pela
Alteração da qualidade da água percolação da água da vinhaça, potencializando alterações da qualidade da água (i.e,
alteração do padrão de potabilidade).
Elevação das concentrações de Emissões de CH4 advindas do processo de anaerobiose de canais de distribuição e
reservatórios; emissões de N2O advindas da aplicação ao solo.
CH4 e N2O (GEE) 3
Dispersão de fortes odores advindos da fertirrigação com vinhaça, afetando as
Elevação o nível de odor
comunidades vizinhas.
Ar e Outros

1

Aumento da incidência de
vetores

Atração de vetores (moscas) pela decomposição anaeróbia da vinhaça nos reservatórios e
canais.

Deterioração de pavimentos em
rodovias estaduais e estradas
vicinais

Sobrecarga causada pelo tráfego intenso de caminhões que realizam o transporte da
vinhaça e do maquinário para sua aplicação em longas distâncias.

Silva, M. (2006); 2Brito, F. et al. (2009), 3Soares, R. (2009, Embrapa Agrobiologia).
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Biodigestão
A análise ambiental para a biodigestão foi direcionada à redução das emissões dos
gases de efeito estufa (GEE) por meio da conversão do metano (CH4) em gás carbono (CO2).
Calculou-se para a unidade produtiva padrão a redução de suas emissões levando em
consideração a utilização dos três cenários de aproveitamento do biogás.
Dentre os potenciais impactos ambientais analisados para o caso da aplicação in
natura no solo, alguns deles tendem a ser mitigados e outros ampliados com a implantação do
processo de biodigestão da vinhaça. Essa mitigação e/ou ampliação é alcançada,
principalmente, pela redução dos compostos orgânicos biodegradáveis existentes e pela menor
exposição deste subproduto ao ambiente atmosférico após a sua produção.
A mitigação dos GEE é dos grandes benefícios ambientais desta tecnologia, uma vez
que converte gás metano (CH4) em outros de menor potencial para o aquecimento global.
A Tabela 7 apresenta a quantificação equivalente dos GEE que deixaram de ser
emitidos para cada uma das tecnologias utilizadas como complementação do processo de
biodigestão da vinhaça simulados neste estudo.
Tabela 7 - Redução equivalente das emissões de GEE por tecnologia adotada
Valor (TCO2eq/ano)
Tecnologias
Queimadores
90.056,86
Motogeradores (ciclo otto)
9.711,90
Turbinas
12.981,57
Fonte: elaboração própria.
Nota-se que a utilização dos queimadores aparece como a melhor opção quanto à
mitigação dos GEEs. Contudo, esta tecnologia é preterida pelos empreendedores do setor
sucroenergético, tendo em vista vista a possível complementação do fornecimento de energia
elétrica pelos motogeradores e pelas turbinas.
Ressalta-se que os modelos de quantificação utilizados neste estudo diferem entre si,
sendo que para a tecnologia do motogerador e da turbina foi adotada uma metodologia mais
conservadora aprovada pelo conselho executivo de MDL da ONU (UNFCCC) no qual se
utiliza um conceito de margem combinada para determinar a intensidade de carbono teórica
produto da expansão do setor elétrico nacional. Já para a tecnologia do queimador, quase todo
o metano produzido pelo biodigestor foi considerado na conversão para CO2 (com desconto
de 10% de perda pela eficiência da combustão dos queimadores), resultando em valores de
mitigação e de créditos de carbono alcançados maiores que os das outras duas tecnologias.
Concentração
Na tecnologia da concentração a análise ambiental se voltou para a racionalização do
uso da vinhaça na fertirrigação e redução do consumo de água nas plantas industriais que
realizam a recirculação dos condensados.
Quanto à racionalização, resultado de aplicação de volumes reduzidos de vinhaça
concentrada, ocorrem vantagens ambientais diversas, desde a redução na utilização de
fertilizantes minerais até a mitigação das emissões dos GEE.
Assim como na biodigestão, alguns dos potenciais impactos ambientais analisados
para o caso da aplicação in natura no solo tendem a ser mitigados ou ampliados com a
concentração da vinhaça. Essa mitigação e/ou ampliação resultado do uso desse subproduto,
na forma concentrada.
No âmbito da redução do consumo de água, calculou-se a diminuição anual no
consumo de água obtida pela utilização do condensado para usos menos exigentes.
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Tabela 8 – Síntese da análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental para
aproveitamento da vinhaça.
Tecnologia

Viabilidade
Técnica

Viabilidade Econômica

Viabilidade Ambiental

Aplicação in
natura

Viável

Viável

Viável, adotando-se boas
práticas na aplicação

Biodigestão

Viável

Viável, exceto para
motogeradores (cenário II) a
preços do Leilão A3-2011

Viável, sendo os queimadores a
melhor opção para redução de
GEE

Inviável

Viável, disponibiliza água para
o processo produtivo
(0,31m³/tcm em uma usina
padrão)

Concentraçã
o

Viável

Fonte: elaboração própria.

O valor médio de captação e consumo de água adotado neste estudo foi de 1,85
m³/(tonelada de cana moída - tcm) a partir dos parâmetros da usina padrão. A economia
covazão afluente para o processo de concentração de 100m3/h (79% do volume de vinhaça
produzido) e utilização de 100% do condensado foi de 0,31 m³/tcm, o que significaria a
redução da captação média para 1,51 m³/tcm ao invés dos atuais 1,85 m³/tcm.
Visto o aumento crescente da preocupação mundial com a possível escassez de água e
a ampliação da regulação (cobrança) pelo consumo de água no Brasil, a economia obtida com
a implantação do processo de concentração é um dos principais benefícios dessa tecnologia,
cabendo aos empreendedores do setor sucroenergético a função de incluir mais esta variável
na análise de viabilidade deste investimento.
Discussão dos resultados
A Tabela 8 apresenta a síntese dos resultados dessa pesquisa. A fertirrigação in natura,
utilizada há muitos anos, apesar da constatação da sua viabilidade técnica e econômica,
apresenta impactos ambientais negativos. As comunidades ao redor das áreas canavieiras
convivem com forte odor nas épocas de aplicação da vinhaça, há risco de poluição de cursos
de água e das águas subterrâneas. A fertirrigação associada a uma das outras tecnologias
estudadas (biodigestão e concentração) é uma alternativa que pode potencializar os benefícios
de cada um dos processos. Não se pode esquecer que a fertirrigação enquadra-se como uma
prática de reutilização de resíduos agrícolas, reduzindo a pressão sobre as reservas de
fertilizantes minerais e agregando competitividade a um setor de extrema relevância para a
economia brasileira.
Em relação à biodigestão, apenas a tecnologia dos motogeradores apresentou um caso
pontual de inviabilidade econômica, sendo os turbogeradores aqueles que apresentaram os
maiores benefícios para os empreendedores. No perfil técnico, os três cenários se
apresentaram viáveis, uma vez que todas as tecnologias estudadas se encontram disponíveis
no mercado e em utilização por usinas e destilarias, mesmo que de forma reduzida. No âmbito
ambiental, todos os projetos de biodigestão confirmaram os seus vieses positivos, sobretudo
pela contribuição à redução das emissões dos gases de efeito estufa.
A tecnologia da concentração da vinhaça se apresentou como o caso mais complexo
analisado neste trabalho. Apesar da sua incontestável viabilidade técnica e ambiental,
justificadas pela diversificada oferta desta tecnologia no mercado especializado, no âmbito
econômico os pontos não se apresentam tão favoráveis. A concentração foi a que apresentou
as condições econômicas mais desfavoráveis para a sua implementação. Contudo, a
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incorporação progressiva desta tecnologia nas unidades agroindustriais brasileiras caminha na
contramão dos resultados encontrados neste estudo. Essa divergência pode ter sido alcançada
devido ao modelo utilizado para a valoração dos benefícios econômicos obtidos por esta
tecnologia (economia com transportes e com o consumo de água). Portanto, recomenda-se
que seja realizado um estudo de caso específico, sendo importante pormenorizar os benefícios
obtidos com a redução do transporte; além dos benefícios obtidos com a recirculação da água
retirada da vinhaça.
Em vista da generalidade adotada para alguns parâmetros deste estudo, não se espera,
como de início, que ele sirva de documento final para a tomada de decisão em investimentos
futuros do setor. Contudo, pretende-se que a pesquisa seja utilizada com uma base sólida para
estudos de caso mais complexos exigidos pelo tema.
Conclusões
A fertirrigação é o destino mais comum da vinhaça gerada em usinas de cana-deaçúcar. A partir da análise realizada, é possível verificar que a fertirrigação in natura pode ser
considerada um processo menos eficiente que a biodigestão e a concentração, uma vez que
subutiliza a matéria orgânica com potencial para a geração de energia, subutiliza elevados
volumes de água com potencial de reutilização no processo industrial, e não utiliza a energia
térmica possível de ser produzida.
A despeito das vantagens nutricionais para a cultura, comprovado por muitos estudos
científicos, nota-se que parte considerável das unidades agroindustriais e destilarias do estado
de São Paulo ainda não investe na potencialização do uso de seus subprodutos, seja pela falta
de um setor de pesquisa e desenvolvimento em sua estrutura empresarial ou pela falta de
capital/crédito para o investimento nessas novas tecnologias. Portanto, rotineiramente,
experiências passadas desenvolvidas de forma equivocada, sob grande especificidade do local
pesquisado e/ou utilizando conhecimentos ultrapassados, se tornam justificativas para a não
adoção de novas tecnologias.
Uma das razões que podem justificar a pouca aceitação dos biodigestores, associados a
tecnologias geradoras de energia elétrica, fundamenta-se na preferência por uma tecnologia de
geração já difundida pelo setor, com alto valor energético agregado e, sobretudo, cuja matéria
prima também se encontra disponível em elevados volumes dentro da unidade fabril: a
cogeração por bagaço de cana. Outro fator que torna essa tecnologia preterida são os valores
pagos atualmente para novas fontes de energia a serem inserida no SIN (Sistema Integrado
Nacional), através dos leilões de energia de fontes renováveis (A-3). Com margem de lucro
reduzida em relação às outras fontes de energia (eólica, biomassa de bagaço e palha de cana,
entre outras), os projetos que se utilizam do biogás dos biodigestores para geração de energia
continuaram ausentes dos últimos leilões de energia, apesar da viabilidade econômica da
maior parte desses projetos ter sido atestado por este estudo.
A adoção da biodigestão pode ser desenvolvida em parceira com concessionárias de
energia elétrica, assim como ocorre na cogeração pelo bagaço da cana-de-açúcar no estado de
São Paulo.
Uma característica comum às unidades agroindustriais visitadas que não apresentaram
projetos referentes à biodigestão da vinhaça foi a falta de argumentos que comprovassem a
inviabilidade dessa tecnologia. A maioria das justificativas baseava-se em experiências
passadas consideradas mal sucedidas, que apresentavam um nível tecnológico diferente do
atual e que não deixaram significativo aporte de documentação que retratasse os motivos da
interrupção de sua atividade. Os gestores desses empreendimentos, por meio de simples
especulações, adotaram um posicionamento negativo quanto à viabilidade dessa tecnologia,
demonstrado mais uma vez a ausência ou, ao menos, a ineficiência de seus setores de P&D.
Quanto à concentração, foi possível notar que as usinas têm privilegiado as tecnologias
que reduzem o volume de vinhaça produzida na destilação, antes de investir na redução do
volume da vinhaça resultante. Apesar da concentração parecer ter sido preterida,
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provisoriamente, por estas novas tecnologias, não se pode descartar o seu potencial de
aplicação e, sobretudo, uma possível aplicação conjunta a fim de ampliar a eficiência na
redução do volume de produção, facilitando o manejo e o retorno da vinhaça à lavoura.
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Resumo. Resultante do processo de produção de etanol, a vinhaça pode ser tratada
biologicamente através de reatores anaeróbios. Entretanto, efluentes de reatores anaeróbios
em geral apresentam aspecto desagradável e potencial poluidor significativo, que podem ser
amenizados a partir da aplicação de processos físico-químicos (p.ex. coagulação e
floculação). O presente trabalho buscou avaliar os processos de coagulação, mistura rápida,
floculação e sedimentação, ajustando os melhores parâmetros destes processos para efluente
de reator anaeróbio aplicado ao tratamento de vinhaça para, dessa forma, verificar se o
efluente final admite reuso para fins menos nobres. Os coagulantes testados foram solução de
amido e cloreto férrico. Para as condições testadas, os resultados obtidos mostraram a
ineficiência da solução de amido como coagulante. Os parâmetros otimizados foram:
dosagem de cloreto férrico (0,8 g.L-1), gradiente e tempo de mistura rápida (325 rpm; 10 s),
gradiente e tempo de floculação (50 rpm; 20 min) e tempo de sedimentação (20 min). Os
melhores valores de remoção obtidos foram de 95,14% para cor, 96,50% para turbidez e
64,64% para demanda química de oxigênio. É importante salientar que, a aplicação
simultânea dos parâmetros otimizados não resultou nas melhores eficiências de remoção de
cor e turbidez. A correção do pH do afluente não se mostrou satisfatória para o desempenho
do tratamento. Com relação ao reuso do efluente para ferti-irrigação, os teores de
alcalinidade, sólidos suspensos totais e metais, exceto ferro e manganês, mostraram-se
adequados. Porém, o alto teor de matéria orgânica combinado com o baixo pH, além da alta
concentração de ferro, impossibilitariam esta prática.
Palavras-chave: vinhaça, digestão anaeróbia, coagulação e floculação, reuso, ferti-irrigação.
Introdução
A escassez de água doce e própria para uso consiste em um problema que vem
ganhando cada vez mais espaço em pesquisas e na mídia. De toda a água existente no planeta,
apenas 3% são doce, sendo que apenas 1% está disponível nos corpos d’água na superfície. O
Brasil possui 8% da reserva mundial de água doce, porém, 80% desta concentram-se na
Amazônia e somente 20% nas regiões onde vivem 95% da população brasileira (Lima, 2001).
Os mananciais estão sendo cada vez mais poluídos e mal utilizados. Os padrões mundiais de
potabilidade estão tornando a produção da água cada vez mais onerosa e as tarifas para uso de
água potável em processos industriais se tornaram proibitivas (Mancuso e Santos, 2003).
Nesse contexto, o reuso das águas residuárias consiste em uma importante alternativa,
aliada ao fato de que o seu tratamento anaeróbio pode consistir em fonte de energia. A
necessidade de reuso de águas residuárias e de novas fontes alternativas de energia configura
uma situação chave e atual para aplicação de ciência e pesquisa na área.
A vinhaça, água residuária oriunda da produção de etanol, é um efluente rico em
nitrogênio, fósforo, potássio, sulfatos, necessários à recomposição dos solos agrícolas da
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agroindústria. Apresenta, também, elevadas concentrações de matéria orgânica, a qual pode
ser convertida em processos anaeróbios visando à recuperação de energia. Em termos de
demanda química de oxigênio (DQO), a concentração de matéria orgânica da vinhaça pode
atingir valores superiores a cem vezes a DQO do esgoto sanitário, que varia entre 250 e 1.000
mg.L-1 (Aisse et al., 2001; Metcalf & Eddy, 2003). Para cada litro de álcool são produzidos de
12 a 18 litros de vinhaça (Ribas, 2006). Em geral, no Brasil, todo o volume de vinhaça gerado
na destilação de etanol é utilizado diretamente no processo de ferti-irrigação. No entanto,
conforme discutido, a vinhaça apresenta forte potencial de produção de metano (CH4) e
hidrogênio (H2) a partir de processos anaeróbios em reatores metanogênicos e acidogênicos,
respectivamente. Estes processos são eficientes para o controle da poluição e a recuperação de
energia, no entanto, geram efluentes com aspecto e odor ainda desagradáveis. Diante desse
cenário, uma das alternativas para a adequação dos efluentes de reatores anaeróbios engloba a
aplicação de processos físico-químicos, especificamente coagulação e floculação (tratamento
convencional).
A literatura apresenta alguns trabalhos baseados no emprego de processos físicoquímicos no tratamento da vinhaça. Gonçalves e Silva (2000) e Arturo et al. (1996)
realizaram tratamento físico-químico de vinhaça bruta utilizando diversos coagulantes. Os
resultados obtidos foram semelhantes e as eficiências de remoção foram, em média, 43,50% e
76,00% para DQO e cor respectivamente.
Zayas et al. (2007) investigaram os processos de coagulação e floculação seguidos por
oxidação eletroquímica de efluentes de reatores anaeróbios tratando vinhaça. Neste caso,
apenas cloreto férrico foi utilizado como coagulante. As eficiências de remoção obtidas após
aplicação da coagulação/floculação ao efluente biologicamente tratado foram de 84% para
DQO e, aproximadamente, 99% para cor e turbidez.
Tendo em vista os resultados significativos dos trabalhos consultados, nesta pesquisa
foram avaliados e otimizados os processos de mistura rápida, coagulação, floculação e
sedimentação para vinhaça previamente tratada em reator anaeróbio, promovendo o ajuste das
melhores condições do tratamento físico-químico. Foram ajustados os seguintes parâmetros:
dosagem de coagulante; gradiente e tempo de mistura rápida (Gmr e Tmr); gradiente e tempo de
floculação (Gf e Tf); e, tempo de sedimentação (Ts), a partir do emprego de solução de amido
e cloreto férrico como coagulantes. Também observou-se a possibilidade de reuso do efluente
final, sobretudo para fins agrícolas (ferti-irrigação).
Materiais e Métodos
Coleta do efluente
As amostras utilizadas compreendem o efluente de reator anaeróbio de leito fixo
aplicado ao tratamento de vinhaça bruta, operado em escala de bancada, em fluxo contínuo,
no Laboratório de Processos Biológicos da Escola de Engenharia de São Carlos
(LPB/EESC/USP). A amostragem foi realizada durante períodos de operação estável do
reator, que continha todos os parâmetros operacionais fixados em condições acidogênicas. O
programa de amostragem consistiu em três coletas, de acordo com a disponibilidade de
vinhaça oriunda do reator e do uso da mesma nos ensaios de coagulação e floculação. A
coleta foi realizada em recipientes com elevada capacidade volumétrica (10 ou 20L),
buscando-se a homogeneização das amostras. Adianta-se a necessidade de diluição (1:10) das
amostras para realização dos ensaios, tendo em vista limitações relacionadas à disponibilidade
do efluente do reator, ao elevado volume de amostras requerido durante a realização dos
ensaios e à interrupção na geração de vinhaça devido à entressafra da cana-de-açúcar.
Análises experimentais
Os ensaios de coagulação e floculação foram realizados empregando-se um
equipamento do tipo Jarteste. Este aparelho possui paletas giratórias com ajuste de rotação
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com mostrador digital, capazes de imprimir gradientes de velocidade entre 10 e 2.000 s -1,
possibilitando que a unidade seja empregada nas etapas de mistura rápida, mistura lenta
(floculação) e sedimentação. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Tratamento e
Reuso de Água e Resíduos (LATARE), localizado no Centro de Estudos Ambientais (CEA)
da UNESP – Campus de Rio Claro.
As amostras iniciais e finais dos ensaios em Jarteste foram analisadas a partir de
alguns parâmetros físico-químicos, buscando-se avaliar o desempenho dos processos de
coagulação e floculação aplicados ao efluente do reator anaeróbio. Os seguintes parâmetros
foram analisados: pH, cor, turbidez e DQO, de acordo com as metodologias descritas no
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF,
2005).
No ensaio final, realizado a partir do emprego das melhores condições experimentais
ajustadas, a caracterização das amostras incluiu, além dos parâmetros citados anteriormente, a
determinação das concentrações de potássio (K); fósforo total (Ptotal); nitrogênio total (Ntotal);
nitrogênio amoniacal (NH3); nitrito (NO2-); nitrato (NO3-); sulfato (SO42-); alcalinidade;
condutividade; demanda bioquímica de oxigênio (DBO); série de sólidos – sólidos suspensos
totais, voláteis e fixos (SST, SSV e SSF); e, sólidos dissolvidos totais (SDT). Também
avaliou-se a concentração de alguns metais, os quais incluem: alumínio (Al); bário (Ba); boro
(B); cálcio (Ca); cádmio (Cd); chumbo (Pb); cloro (Cl); cobre (Cu); cobalto (Co); cromo (Cr);
estrôncio (Sr); ferro (Fe); magnésio (Mg); manganês (Mn); molibdênio (Mo); níquel (Ni);
sódio (Na); vanádio (V); e, zinco (Zn).
Ensaios utilizando-se solução de amido como coagulante
Foram realizados três ensaios utilizando-se solução de amido 0,2% (m/v) como
coagulante (EA1, EA2, EA3). Dada a ineficiência constatada, optou-se por cessar com estes
ensaios (os resultados obtidos não são discutidos neste artigo). Os parâmetros utilizados nesta
etapa são apresentados na Tabela 1. Nos ensaios EA2 e EA3 o pH inicial foi ajustado para 7
utilizando-se solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 M. Este ajuste foi realizado
buscando-se melhorar os resultados obtidos, tendo em vista a faixa ótima de pH associada ao
emprego de amido como coagulante.
Tabela 1: Parâmetros utilizados nos ensaios utilizando-se solução de amido como coagulante.
Ensaio

Parâmetro

EA1

EA2

EA3

Coagulante (mg.L-1)

1-6a

1-6a

20-120b

Tmr (s)

10

10

10

Gmr (rpm)

500

500

500

Tf (min)

30

30

30

Gf (rpm)

50

50

50

20

20

20

Ts (min)c
a

b

c

Intervalos de variação: 1mg/L; 20mg/L; Ts = tempo de sedimentação.

Ensaios utilizando-se cloreto férrico como coagulante
O cloreto férrico utilizado nos ensaios (densidade de 1,414 g.mL-1 e conteúdo de
FeCl3.6H2O igual a 39,32%) foi cedido pela empresa Nheel Química LTDA., localizada no
município de Rio Claro (SP). Foram realizados 10 ensaios (ECF1 a ECF10). Os parâmetros
avaliados em cada ensaio são apresentados na Tabela 2. Adianta-se que o ensaio ECF9 foi
realizado com os melhores parâmetros obtidos a partir de ECF1-8. O ECF10 foi realizado
com variação do pH inicial e será detalhado posteriormente, na seção Resultados e Discussão.
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Tabela 2: Parâmetros utilizados nos ensaios utilizando-se cloreto férrico 39,32 % como
coagulante.
Ensaios
Parâmetros
ECF1
ECF2
ECF3 ECF4 ECF5 ECF6 ECF7 ECF8 ECF9
Dosagem
FeCl3.6H2O
40% (g.L-1)
Concentração
Fe3+ (mg.L-1)

1-25a

0,5-3b

1-2c

0,15-91,83 0,04-1,32 0,15-0,59

1,6

1,6

1,6

1,6

0,8

0,8

0,37

0,37

0,37

0,37

0,185

0,185
10
325

30

10
150400g
30
50

65

20

20

Tmr (s)

10

10

10

10

10

10

6-14f

Gmr (rpm)

200

200

200

200

200

200

200

Tf (min)

30

30

30

30

10-35d

20

50

Gf (rpm)

50

20

Ts (min)
a

50

20
-1 b

20
-1 c

-1 d

50
5-30

d
e

e

50

25-70

50

20

20

20
f

20

g

Intervalos de variação: 5 g.L ; 0,5 g.L ; 0,2 g.L ; 5 min; 25-35-50-60-65-70 rpm; 2 s; 150-175-200225-250-275-325-400 rpm.

Resultados e Discussão
Para cada ensaio realizado, foram otimizados os parâmetros de coagulação, mistura
rápida, floculação e sedimentação. As faixas de eficiência de remoção (ER) obtidas para cada
ensaio são apresentadas na Tabela 3. A Tabela 4 apresenta a ER(%) para os parâmetros
otimizados em cada ensaio. É importante ressaltar que os parâmetros ótimos escolhidos
correspondem ao melhor conjunto em eficiência de remoção para DQO, cor e turbidez.
Nos ensaios ECF1, ECF2 e ECF3 procurou-se ajustar a dosagem de coagulante ótima.
A partir dos dados obtidos no ECF1 (Tabela 2), observou-se que a menor dosagem de cloreto
férrico utilizada (1,0 g.L-1) foi a única satisfatória, sendo que a máxima eficiência foi de
36,9% em remoção de DQO, 78,97% em remoção de cor e 83,74% em remoção de turbidez
(Tabela 3).
Considerando os resultados obtidos em ECF1, procurou-se restringir a faixa de
coagulante utilizada. No ECF2 (Tabela 2), utilizou-se dosagens de coagulante na faixa de 0,5
a 3,0 g.L-1 (intervalos de 0,5 g.L-1). A partir dos dados obtidos, observou-se que a menor
dosagem de cloreto férrico (0,5 g.L-1) não foi suficiente para promover a coagulação e
floculação das partículas. No caso das maiores dosagens (2,5 e 3,0 g.L-1), verificou-se o
aumento dos parâmetros cor e turbidez devido ao excesso de coagulante no meio. Os valores
máximos de eficiência de remoção ocorreram na dosagem de 1,5 g.L-1 de coagulante, sendo a
ER igual a 59,51, 78,39 e 90,29%, respectivamente para DQO, cor e turbidez (Tabela 3).
Novamente procurou-se restringir a faixa de coagulante, tendo em vista os valores
limites da dosagem utilizada. No ECF3 (Tabela 2), utilizou-se dosagens de coagulante na
faixa de 1,0 a 2,0 g.L-1 (intervalos de 0,2 g.L-1). Neste caso, as máximas eficiências de
remoção de cor e turbidez ocorreram na dosagem de 1,6 g.L-1 de coagulante, sendo
respectivamente iguais a 95,13 e 96,5% (Tabela 3). A eficiência de remoção de DQO para
esta dosagem (1,6 g.L-1) foi de 39,52% (Tabela 4). A análise em conjunto dos resultados
obtidos com este ensaio permitiu concluir que a dosagem ótima de cloreto férrico para a
remoção dos parâmetros estudados corresponde a 1,6 g.L-1, considerando as limitações
verificadas para valores abaixo ou acima deste.
No ECF4 (Tabela 2) foi avaliado o parâmetro tempo de sedimentação, de modo a se
utilizar a dosagem de coagulante ajustada previamente. As máximas eficiências de remoção
ocorreram no tempo de 20 min (32,43% para DQO, 80,72% para cor e 81,78% para turbidez).
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O

ECF5

395

0-83,74

12,30-36,90

Turbidez

DQO

0-59,51

0-90,29

0-78,39

ECF2

30,24-40,72

29,28-96,50

14,59-95,13

ECF3

12,95-32,43

0-83,95

12,28-80,72

ECF4

83,74

36,90

Turbidez

DQO

78,97

59,51

90,29

78,39

1,50

1,00

Parâmetros otimizados

Cor

Dosagem
FeCl3.6H2O
40% (g.L-1)

Dosagem
FeCl3.6H2O
40% (g.L-1)

Dosagem
FeCl3.6H2O
40% (g.L-1)

39,52

96,50

95,13

1,60

ECF3

ECF2

ECF1

Ensaios

ER (%)

0-28,57

79,25-84,38

65,91-71,97

ECF5

14,94-43,29

67,73-75,83

63,26-78,91

ECF6

Eficiência de remoção (%)

38,40-41,70

89,00-94,60

78,78-82,42

ECF7

31,99-53,31

65,03-90,30

64,71-80,88

ECF8

32,43

81,78

80,72

20,00

Ts (min)

ECF4

28,57

81,93

28,57

20,00

Tf (min)

ECF5

34,48

75,83

76,87

50,00

Gf (rpm)

ECF6

41,70

89,00

81,21

10,00

Tmr (s)

ECF7

Tabela 4: Eficiência de remoção para os parâmetros otimizados de coagulação, mistura rápida, floculação e sedimentação.

0-78,97

ECF1

Cor

Parâmetro

Tabela 3: Eficiência de remoção do parâmetros cor, turbidez e DQO para os ensaios ECF1-9.

2,53

3,61

3,45

53,31

90,28

80,88

325,00

Gmr (rpm)

ECF8

64,64 ±

70,30 ±

51,22 ±

ECF9

(Tabela 2) foi realizado com a finalidade de se otimizar o tempo de floculação. A máxima
eficiência de remoção ocorreu para os tempos de 15 e 20 minutos, observando-se que, a partir
desses valores, a eficiência de remoção não apresentou variação significativa. Optou-se por
manter o tempo de 20min, buscando-se fornecer uma margem de segurança à floculação das
partículas. Para este tempo, as eficiências de remoção de DQO, cor e turbidez foram de 32,43,
70,45 e 81,93%, respectivamente (Tabela 3).
No ECF6 (Tabela 2) foi ajustado o parâmetro gradiente de floculação. A máxima
eficiência de remoção ocorreu para o gradiente de 50 rpm, obtendo-se os valores de 34,48,
76,87% e 75,83% em eficiência de remoção de DQO, cor e turbidez, respectivamente (Tabela
3). No ECF7 (Tabela 2) otimizou-se o tempo de mistura rápida, com eficiências de remoção
máximas para o tempo de 10 segundos, iguais a 41,7, 81,21 e 89% para DQO, cor e turbidez
respectivamente (Tabela 3). Com relação ao ensaio ECF8 (Tabela 2), procurou-se ajustar o
parâmetro gradiente de mistura rápida, obtendo-se eficiências de remoção máximas para o
valor de 325 rpm. As eficiências de remoção foram de 53,31%, 80,88% e 90,28 para DQO,
cor e turbidez, respectivamente (Tabela 3).
Deve-se fazer uma ressalva quanto aos ensaios ECF8 e ECF9 (apresentado a seguir),
nos quais a dosagem de coagulante utilizada correspondeu a 0,8 g.L-1. Nestes casos, o as
amostras de efluente utilizadas nos ensaios apresentaram características significativamente
diferentes em relação às previamente utilizadas, principalmente quanto à cor e à turbidez,
verificando-se a necessidade de se reajustar o parâmetro dosagem. As diferenças quanto à
composição físico-química das amostras afluentes provavelmente se devem a variações na
composição da vinhaça prévia e posteriormente ao tratamento no reator anaeróbio. As
amostras utilizadas nos ensaios ECF1 a ECF7 (obtidas na primeira e segunda coletas)
apresentaram valores de pH, cor, turbidez e DQO respectivamente iguais a 5,72, 1.940 uC,
115,68 UT e 1.594 mg.L-1. Com relação àquelas utilizadas nos ensaios ECF8 e ECF9, os
valores foram de 5,61 (pH), 820 uC (cor), 37,2 UT (turbidez) e 1.400 mg.L-1 (DQO).
O ensaio ECF9 foi realizado com a aplicação de todos os parâmetros ajustados (Tabela
2). Os resultados referentes à caracterização físico-química das amostras antes e após o
tratamento, bem como as eficiências de remoção dos parâmetros analisados, são apresentados
na Tabela 5. Conforme verificado, a remoção de DQO obtida a partir do ECF9 foi a melhor
dentre todos os ensaios, porém, com relação à remoção de cor e turbidez, não foram
verificados resultados satisfatórios, utilizando-se como referência valores obtidos
anteriormente. Tal fato indica que o emprego simultâneo de todas as condições otimizadas
não implicou necessariamente na obtenção das melhores eficiências de tratamento, indicando
a influência de condições de operação específicas sobre cada parâmetro físico-químico
analisado. A partir da Tabela 5 também destaca-se o baixo valor obtido para eficiência de
remoção de DBO após o tratamento físico-químico (ER = 17,59 ± 3,93%). A partir da ER
obtida e da razão DQO/DBO calculada para o efluente final (0,56, valor que indica a presença
de elevada fração de matéria orgânica biodegradável), infere-se que o tratamento físicoquímico não foi eficaz para remoção de matéria orgânica. Utilizando-se a mesma razão
DQO/DBO para o efluente do reator anaeróbio, obteve-se o valor de 1,3 (o qual também
indica a presença de elevada fração de matéria orgânica biodegradável). Desta forma também
é possível inferir que o processo anaeróbio tenha apresentado baixa eficiência de tratamento,
visto que, em geral, são verificados valores mais expressivos para a remoção de matéria
orgânica a partir da sua aplicação ao tratamento de vinhaça.
Com relação à análise de metais (Tabela 5), destaca-se o expressivo aumento na
concentração de ferro e cloro no efluente, o qual pode ser explicado pela utilização de cloreto
férrico como coagulante. Também é possível observar o aumento da concentração de diversos
metais (Co, Cu, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V) em relação ao afluente. Tal fato pode decorrer, dentre
outros fatores, da contaminação da vidraria utilizada e/ou da corrosão de materiais metálicos
durante a execução dos ensaios devido ao caráter ácido da vinhaça. Contudo, verifica-se a
necessidade de análises adicionais para detecção das prováveis causas.
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Tabela 5: Caracterização físico-química das amostras de vinhaça afluente (amostra inicial) e efluente
após aplicação dos processos de coagulação e floculação (amostra final) e eficiência de remoção
associada ao tratamento – referência: ECF9.
Amostra
Vinhaça
Parâmetro
ER (%)
brutaa
Inicial
Final
3,70-5,00
3.000,00b

pH
Cor (uC)

b

515,00
1.500,008.490,00
600,003.900,00
120,00-783,00

Turbidez (UT)
DQO (mg.L-1)
DBO (mg.L-1)
-1

K (mg.L )

5,61
820,00

4,58
400,00

±
±

0,03
28,28

51,22

nsa
±

3,45

37,20

11,05

±

1,34

70,30

±

3,61

1.400

495,00

±

35,36

64,64

±

2,53

1.080,00

890,00

±

42,43

17,59

±

3,93

342,40

364,50

±

0,20

-6,51

±

0,08

-1

1,00-29,00

(*)

(*)

(*)

-1

15,00-161,00

(*)

(*)

(*)

Ptotal (mg.L )
Ntotal (mg.L )

b

-1

8,50-16,50

13,20

9,35

±

0,07

29,17

±

0,54

-

-1

0,16-0,40

b

0,07

0,02

±

0,00

71,43

±

0,00

-

-1

NO3 (mg.L )

4,50-7,50

b

2,00

2,00

±

0,00

0,00

±

0,00

SO42- (mg.L-1)

60,00-640,00

190,00

160,00

±

0,00

15,79

±

0,00

≈7,150

0,860

0,560

±

0,010

34,880

±

1,640

B (mg.L )

0,500

0,074

0,019

±

0,001

74,320

±

1,910

Ba (mg.L-1)

≈0,061

0,055

0,045

±

0,001

18,180

±

2,570

-1

≈106,650

40,600

38,600

±

0,400

4,930

±

1,390

-1

0,106

< 0,001

Co (mg.L )

nd

0,002

0,003

±

0,001

-50,000

±

70,710

Cr (mg.L-1)

0,015

0,011

0,011

±

0,001

0,000

±

12,860

-1

0,059

0,006

0,009

±

0,001

-50,000

±

23,570

-1

≈7,900

0,730

16,750

±

0,010

-2194

±

1,940

Mg (mg.L )

≈43,000

24,400

24,700

±

0,500

-1,230

±

2,900

Mn (mg.L-1)

0,781

0,379

0,542

±

0,003

-43,010

±

1,120

-1

0,200

< 0,001

-1

5,730

64,100

64,180

±

0,010

-0,120

±

0,020

-1

Ni (mg.L )

0,026

0,007

0,009

±

0,001

-28,570

±

20,200

Pb (mg.L-1)

nd

0,003

0,006

±

0,001

-100,00

±

47,14

-1

0,444

0,151

0,150

±

0,004

0,660

±

3,450

-1

V (mg.L )

0,012

0,0023

0,003

±

0,001

-30,430

±

61,490

-1

Zn (mg.L )

0,439

0,104

0,049

±

0,001

52,880

±

1,360

Cl (mg.L-1)

nd

< 0,010

SST (g.L-1)

NH3 (mg.L )
NO2 (mg.L )

-1

Al (mg.L )
-1

Ca (mg.L )
Cd (mg.L )
-1

Cu (mg.L )
Fe (mg.L )
-1

Mo (mg.L )
Na (mg.L )

Sr (mg.L )

< 0,001

nsa

< 0,001

nsa

0,040

>-300,000

0,20-1,50

0,036

0,028

±

0,00

22,22

±

0,00

-1

nd

0,008

0,007

±

0,00

12,50

±

17,68

-1

SSV (g.L )

nd

0,028

0,021

±

0,00

25,00

±

5,05

SDT (g.L-1)

nd

1,03

0,66

35,93

1,05

1,20

-14,28

SSF (g.L )

nd

Condutividade (dS/m)
-1

b

6,30
68,50
146,25
± 1,77
-113,50 ±
2,58
Alcalinidade (mgCaCO3.L )
Valores de referência para vinhaça bruta em diluição 1:10. Fonte: Goyal et al., (1996); Prada et al., (1998);
Bianchi, (2008); Mohana et al., (2009). b Valores determinados em vinhaça bruta para referência. nd = Não
determinado. nsa = Não se aplica. (*) Ensaios não finalizados até a apresentação do trabalho. Valores negativos
indicam aumento da concentração final em relação à inicial, ou seja, ER = 0.
a
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Ensaio utilizando-se cloreto férrico e variação do pH
O ensaio ECF10 foi realizado com variação do pH inicial, a fim de se investigar se
esta ação produziria efeitos satisfatórios para a remoção dos parâmetros estudados. Os
resultados obtidos são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6: Eficiência de remoção dos parâmetros cor, turbidez e DQO para os ECF10.
Parâmetros
Dosagem
FeCl3.6H2O 40%
(g.L-1)
pH inicial
pH após adição do
coagulante
ER DQO (%)
ER cor (%)
ER turbidez (%)

Inicial

Final
J1

J2

J3

J4

J5

J6

-

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

5,40

5,40

7,00

8,30

8,90

10,00

10,60

-

4,30

4,80

5,30

5,00

5,00

5,00

-

17,36
68,18
72,46

9,92
37,88
8,21

18,18
22,73
22,22

12,40
-

3,31
-

3,31
-

J1-6: Jarros utilizados nos ensaios.

O pH inicial do afluente (5,4) foi modificado para os valores de 7,0; 8,3; 8,9; 10,0 e
10,6 utilizando-se solução de NaOH 0,1 M. O ensaio foi realizado com dosagem de 0,8 g.L-1
de cloreto férrico 40% para todos os jarros. O valor médio do pH após a adição do coagulante
para o ECF9 (4,58), realizado nas mesmas condições de coagulação que o ECF10, foi
semelhante ao valor médio obtido neste (4,9), indicando que não houve alterações
significativas no parâmetro considerado, mesmo com o uso de NaOH. Além disso, conforme
observado na Tabela 6, para as condições analisadas, a elevação do pH de coagulação não foi
satisfatória para a remoção de DQO, cor e turbidez, sendo o melhor resultado obtido no jarro
no qual não houve modificação do pH inicial (J1). É possível que a utilização de outra base
para elevação do pH e em outras condições faça surtir efeito positivo.
Caracterização do reuso agrícola da vinhaça após tratamento anaeróbio e físico-químico
Considerando as características finais da vinhaça após tratamento biológico e físicoquímico, analisou-se as possibilidades de reuso do efluente, principalmente quanto à fertiirrigação. Este processo é comumente realizado - sem controle adequado - nas lavouras de
cana-de-açúcar com a vinhaça bruta, porém, esta prática pode acarretar a obstrução e
superfertilização dos solos devido aos altos níveis de nutrientes e baixo pH do efluente.
Comparando-se os valores reportados na Tabela 5 com dados reportados em
Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (WHO, 2006), constatou-se
que os valores de alcalinidade, SST, SDT e condutividade estariam adequados para reuso
agrícola. Quanto ao teor de metais, todos os analisados, exceto manganês e ferro, encontramse abaixo do limite máximo recomendado para reuso agrícola (Tabela 5).
A máxima concentração recomendada para manganês é de 0,2 mg.L-1 (WHO, 2006),
sendo que, conforme apresentado na Tabela 5, a concentração obtida para o efluente final foi
de 0,542 ± 0,003 mg.L-1. Concentrações de manganês variando de alguns décimos a poucos
mg.L-1 podem ser tóxicos para algumas culturas, usualmente em solos ácidos. Com relação ao
ferro, a máxima concentração recomendada é de 5 mg.L-1 (WHO, 2006). Entretanto,
conforme apresentado na Tabela 5, a concentração para o efluente final foi de 16,75 ± 0,01
mg.L-1. Concentrações de ferro acima da máxima recomendada podem contribuir para a
acidificação do solo, além de ocasionar perda de fósforo e molibdênio, caracterizados como
nutrientes essenciais. A irrigação superficial pode ocasionar depósito de ferro em plantas e
equipamentos, causando impacto visual negativo.
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Conforme apresentado na Tabela 5, o teor de DBO constatado nas análises foi de 890
mg.L .Os valores de DBO recomendados (WHO, 2006) para aumento de produtividade dos
solos estão entre 110-400 mg.L-1, sendo que valores acima deste podem ocasionar obstrução
dos poros e favorecer populações anaeróbias na zona da raiz. Além disso, altas concentrações
de matéria orgânica combinados com altos níveis de nitrogênio podem ocasionar perda de
nitrogênio por desnitrificação.
Os valores recomendados para o parâmetro pH estão entre 6,5-8,5 (WHO, 2006).
Valores de pH abaixo de 6,5 combinados com alto teor de matéria orgânica ocasionam o
consumo desta e a saturação do solo. Nestas condições, os metais podem adquirir mobilidade
e serem absorvidos por culturas ou ocasionarem a contaminação de corpos d’água.
Deve-se ressaltar que os ensaios realizados neste trabalho e, consequentemente as
concentrações determinadas, referem-se à vinhaça diluída em razão 1:10. Considerando a
possibilidade de implantação deste tipo de sistema de tratamento em escala plena, a diluição
poderia ser obtida a partir das águas de resfriamento e lavagem, que apresentam quantidades
mínimas de impurezas.
-1

Conclusões
Considerando o aumento previsto para a produção de etanol e consequente geração de
vinhaça, aliado ao elevado consumo de água para irrigação na agricultura, o tratamento deste
efluente mostra-se como uma alternativa interessante do ponto de vista ambiental, dado que
sua adequação permite a redução do potencial poluidor e o reaproveitamento dos nutrientes
presentes. Neste contexto, a análise dos resultados obtidos neste estudo permite concluir que:
i. Nas condições em que os ensaios foram realizados, a utilização da solução de amido como
coagulante não se mostrou adequada para o tratamento, em específico, deste efluente;
ii. As diferenças quanto à composição físico-química das amostras afluentes provavelmente
se devem a variações na composição da vinhaça prévia e posteriormente a tratamento no
reator anaeróbio, implicando na necessidade de reajuste da dosagem de coagulante;
iii. Os melhores resultados de remoção dos parâmetros observados (cor, turbidez e DQO)
foram obtidos com a aplicação de cloreto férrico como coagulante, em especial na
dosagem de 1,6 mg.L-1 para as duas primeiras coletas e 0,8 g.L-1 para a terceira coleta.
Concentrações muito baixas não são suficientes para a desestabilização das partículas e
sua consequente coagulação. Bem como, concentrações muito elevadas tendem a
promover o aumento dos parâmetros de cor e turbidez;
iv. Os parâmetros otimizados obtidos para os demais processos físico-químicos foram:
gradiente e tempo de mistura rápida (325 rpm; 10 s), gradiente e tempo de floculação (50
rpm; 20 min) e tempo de sedimentação (20 min);
v. O emprego simultâneo de todas as condições otimizadas não implicou necessariamente na
obtenção das melhores eficiências de tratamento, indicando a influência de condições de
operação específicas sobre cada parâmetro físico-químico analisado;
vi. O ajuste de pH para a realização do ensaio com cloreto férrico não se mostrou satisfatório,
observado que não alcançou melhoras significativas nos padrões de remoção dos
parâmetros estudados e consumiu uma quantidade maior de reagentes químicos; e,
vii. Com relação ao reuso do efluente para ferti-irrigação, os teores de alcalinidade, SST e
metais, exceto ferro e manganês, estariam adequados. Porém, o alto teor de matéria
orgânica combinado com o baixo pH, além da alta concentração de ferro,
impossibilitariam esta prática. A adequação do efluente poderia ser obtida a partir da
diminuição da concentração de matéria orgânica por processos aeróbios e aumento do pH
por adição de alcalinizantes.
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Resumo. No presente estudo avalia-se o efeito do aumento da carga orgânica volumétrica no
tratamento anaeróbio de vinhaça de destilaria em reatores UASB. Na operação do reator
foram empregadas cargas orgânicas volumétricas na faixa de 1,0-4,0 g DQO.L-1.d-1 (Fase I),
alcançando eficiências de remoção na faixa de 61-91% no período de adaptação. A eficiência
diminuiu até 35 %, quando a carga orgânica volumétrica (COV) atingiu valores em torno de
3 - 4 g DQO.L-1.d-1. Na Fase II empregou-se a recirculação como método de correção do
processo, sendo mantida a eficiência entre o 86,3 a 96,4%.
Introdução
O sucesso do reator UASB depende principalmente do desenvolvimento de grânulos,
que têm alta atividade na utilização de substrato e uma melhor capacidade de retenção no
interior do reator do que outros tipos de lodo (Lettinga et al., 1980, Grotenhuis et al., 1991).
No entanto, alguns problemas são encontrados no tratamento de efluentes complexos, como a
vinhaça e outros efluentes industriais (Singh e Ojha, 2009), principalmente a não formação de
grânulos, por motivos como a regulação inadequada da carga orgânica (COV) e estratégias
inadequadas de partida (Silva et al., 1998).
A digestão anaeróbia sofre grande influência do regime hidráulico. A recirculação do
efluente não apenas em reator UASB, mas em digestores anaeróbios em geral tem o propósito
de aumentar a alcalinidade do sistema, modificar o tipo de fluxo do sistema, promover o
crescimento microbiano, reduzir os caminhos preferenciais e diminuir a variação da carga
orgânica (Lomas et al., 2000).
O objetivo desde estudo foi avaliar o efeito do acréscimo gradativo da carga orgânica
volumétrica aplicada a um reator UASB com e sem recirculação, usando vinhaça como
substrato. Este é um importante parâmetro para a avaliação de rendimento em reatores UASB
sujeitos a altas cargas orgânicas, e pouco se tem na literatura atual sobre o efeito deste
parâmetro em sistemas anaeróbios de alta taxa tendo vinhaça de cana de açúcar como
substrato.
Material e Métodos
Aparato experimental
Foi utilizado um reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) em escala de
laboratório, com capacidade operacional de 10 litros (Figura ). O digestor possui altura total
de 200 cm, sendo que a metade inferior é dedicada ao tratamento anaeróbio e a superior é
utilizada como sedimentador. Na parte superior encontra-se uma saída de gás.
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Figura 1 - Reator UASB em escala de laboratório

As condições de trabalho foram:
Fase I: Nesta fase o reator foi operado sem recirculação, Velocidade ascensional =
0,11 m.h-1; Temperatura = 30°C (controlada automaticamente por meio de duas fitas térmicas
FISATOM, uma na manta de lodo e outra no separador). A alimentação foi feita utilizando-se
uma bomba peristáltica Prominent Dosiertechnik.
Fase II: Operação com recirculação, mantendo-se: Velocidade ascensional = 0,13
-1
m.h ; Temperatura = 30°C (mesmas condições da Fase I) e recirculação = 20 L.d -1. A
alimentação era contínua com bomba peristáltica modelo Provitec/Steck Dosamini AC e a
recirculação foi feita com de bomba peristáltica Prominent Dosiertechnik.
Água residuária e inóculo
O efluente empregado foi vinhaça derivada da destilação do caldo da cana-de-açúcar
para a produção de álcool (Usina Nova Era, localizada em Ibaté, SP, Brasil), após diluição
para obter a concentração desejada (Tabela 1). O inóculo foi Lodo Granular, proveniente de
reator UASB usado no tratamento de água residuária de abatedouro de aves (avícola DACARTietê/SP).
Tabela 1 – Média dos valores dos parâmetros monitorados da vinhaça na alimentação do
reator UASB.
Parâmetros

Intervalo

Média ± Desvio Padrão

Fase 1

Fase 2

Fase 1

Fase 2

pH

5,45 – 7,41

4,81 – 8,05

7,00 ± 0,45

6,78 ± 0,86

DQO (mg.L-1)
Alcalinidade (mg
CaCO3.L-1) *

431 – 3929

1071 – 6832

1331 ± 758

3423 ± 1877

138,6 – 739,2

0,0 - 1192

419,26 ± 189,2

360 ± 305

* Para ambas as fases, na alimentação foi adicionado NaHCO3 como agente neutralizante numa
relação de 1g NaHCO3/gDQO

Métodos analíticos
Foram realizadas as análises físico-químicas: demanda química de oxigênio solúvel
(amostras filtradas em micro fibra de vidro de 0,45 μm de abertura) e pH do afluente e
efluente, de acordo com Standard Methods of Wastewater Examination (APHA, 1999). Foi
utilizado o método potenciométrico para determinar a alcalinidade (Ripley et al.,1986).
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Estudos experimentais
Na primeira fase (I) foi estudada a adaptação do inóculo à vinhaça em conjunto com o
desempenho do reator. A concentração de DQO afluente ao reator foi gradativamente
incrementada de uma concentração em torno de 1000 até 4000 mg.L-1 (carga orgânica
volumétrica de 1,0 – 4,0 g DQO. L-1.d-1).
A segunda fase (II) foi caracterizada pela recirculação parcial do efluente no reator
UASB, com aumento gradual da DQO afluente de 1000 para 12660 mg.L-1 (carga orgânica
volumétrica aparente (0,53-4,5 g DQO. L-1.d-1).
Parâmetros operacionais e de desempenho
Os parâmetros operacionais e de desempenho incluem a carga orgânica volumétrica
(COV), a carga aplicada ao lodo (CAL), carga removida e o tempo de detenção hidráulica
(TDH). A carga orgânica volumétrica (entrada e saída), a aplicada ao lodo e a capacidade de
remoção (CR) foram calculadas de acordo com as equações (1), (2), (3) e (4),
respectivamente.
(1)
(2)

(3)
(4)

onde,
COV: carga orgânica volumétrica (kg DQO.m-3.d-1); CAL: carga aplicada ao lodo (kg
DQO.m-3.d-1); CR: capacidade de remoção (kg DQO.m-3.d-1); Qafl: vazão de entrada (m3.h−1);
Vr: volume do reator (m3); QR: vazão de recirculação (m3.h-1); CR, Cafl e Cefl: concentrações de
vinhaça (mg DQO.L-1) na recirculação, afluente e efluente ao reator, respectivamente.
Resultados e Discussão
Fase I
O lodo granular utilizado como inóculo na partida e funcionamento do reator UASB,
foi caracterizado tendo como base a concentração de sólidos totais (ST), totais fixos (STF) e
totais voláteis (STV), com valores respectivos de 47,53 g.L-1, 6,48 g.L-1 e 41,04 g.L-1.
Para realizar a adaptação do inóculo às condições operacionais, o reator foi alimentado
com carga orgânica volumétrica (COV) em torno de 1,0 g DQO.L-1.d-1. Este período de
adaptação foi de 34 dias, alcançando-se eficiências de remoção da matéria orgânica em
termos de DQO, entre 61 e 91% (Figura 2). Depois de alcançar a adaptação do inóculo,
aumentou-se a COV atingindo valores perto de 2 g DQO.L-1.d-1 durante um período de 31
dias, com valores de remoção da DQO entre 54 e 93% (Figura 2). Quando a carga foi
aumentada para valores que oscilaram entre 3,0 - 4,0 g DQO.L-1.d-1 (Figura 2), houve uma
diminuição da eficiência de remoção, com valores tão baixos como 35%.
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1,0 g DQO.L-1.d-1

2,0 g DQO.L-1.d-1

3,0 – 4,0 g DQO.L-1.d-

1

Figura 2 – Desempenho do reator ao longo do tempo (Fase I).
O comportamento do reator, quando operado com cargas entre 3,0 - 4,0 g DQO.L.d , indicou uma possível relação entre a eficiência de remoção e a carga orgânica aplicada.
Uma das hipóteses para a redução no desempenho com relação à remoção de DQO foi a da
faixa de carregamento orgânico excessiva para o sistema, como mostra a Figura 3. A partir
dos resultados foi testada a diluição do afluente com a recirculação do efluente do reator, que
também teve como objetivo fornecer alcalinidade ao sistema. Esta poderia ser uma opção,
considerando que a queda da eficiência não implicou em acidificação do reator.
1

-1

y = -7,5398x + 79,64
2

R = 0,2122

Remoção da carga (%)

100
80
60
Efluente
40
20
0
0,00

2,00
4,00
-1 -1
COV (g DQO.L .d )

6,00

a)
b)
Figura 3 – Relação da eficiência de remoção e carga orgânica volumétrica. a) considerando o
período de adaptação, b) sem considerar o período de adaptação.
Fase II
O desempenho do reator UASB, após a implantação de uma recirculação de 20 L.d -1
manteve eficiência de remoção de DQO acima de 86,3%, chegando a 96,4%. (Tabela 2).
Observa-se que o reator atingiu estabilidade e condições de receber cargas maiores.
Carga orgânica volumétrica aparente e efetiva
404

O desempenho do reator, com recirculação do efluente tratado, pode ser avaliado em
relação a dois fatores: Carga aplicada aparente e Carga aplicada efetiva.
No primeiro caso, a eficiência de remoção é calculada a partir da DQO afluente em
relação à DQO efluente, sem considerar a mistura ocasionada pela recirculação na entrada do
reator. No segundo caso, a eficiência de remoção leva em consideração a diluição da DQO na
mistura. A Tabela 2 ilustra o efeito da recirculação na eficiência de remoção.
Tabela 2. Eficiência de remoção das cargas orgânicas volumétricas aparentes efetivas no
tratamento anaeróbio após o uso de recirculação.
COV aparente
(gDQO.L-1.d-1)
0,53
0,61
1,03
1,19
2,2
2,40
2,65
2,96
3,21
3,45
4,50

Remoção
COV efetiva
aparente (%) (gDQO.L-1.d-1)
92,03
0,63
86,33
0,87
95,08
1,18
96,49
1,34
95,96
2,54
93,66
2,80
95,16
3,17
93,88
3,57
92,98
3,64
92,67
4,27
90,48
6,75

Remoção
efetiva (%)
61,76
51,87
74,83
82,26
77,01
72,22
79,78
73,33
69,03
66,47
58,36

Para o efeito de cálculo da mistura causada pela recirculação da vinhaça tratada faz
com que o reator UASB opere com uma carga maior do que quando se considera apenas a
vinhaça afluente. Observa-se que a eficiência efetiva de remoção é sempre menor do que a
eficiência aparente. Em contrapartida, a concentração de matéria orgânica (DQO) na mistura é
sempre mais diluída e faz com que o reator opere com concentrações baixas de DQO. Deste
modo o reator UASB está suscetível a receber concentrações mais altas sem que sofra um
choque e o sistema entre em colapso.
A carga aparente é importante neste caso, pois pode ser usada como um parâmetro de
projeto. Esta variável indica a carga de vinhaça tratada, que neste estudo obteve eficiência de
remoção na faixa de 86,3 a 96,4%.
Conclusões
A adaptação do lodo de inóculo ocorreu no período de 31 dias O lodo granular
mostrou potencialidades para se adaptar às condições operacionais, alcançando-se eficiências
de remoção da matéria orgânica em termos de DQO, entre 60 e 90%, para uma carga orgânica
em torno de 1 g DQO.L-1.d-1
Com o aumento da carga orgânica para valores que oscilaram entre 3,0 - 4,0 g DQO.
L-1.d-1, em operação sem recirculação do efluente, houve uma diminuição da eficiência de
remoção, atingindo valores tão baixos como 35%, sem existir uma dependência linear entre o
aumento da carga orgânica e a eficiência de remoção.
A recirculação mostrou-se uma estratégia com potencial positivo, durante o tratamento
da vinhaça, permitindo alcançar eficiência de remoção na faixa de 86,3 - 96,4% para cargas
aparentes no intervalo de 0,53 até 4,5 g DQO.L-1.d-1.
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QUANTIFICAÇÃO DE EUBACTÉRIAS, ARQUÉIAS METANOGÊNICAS E
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NO PROCESSAMENTO DE VINHAÇA DE DESTILARIA DE ÁLCOOL
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Resumo. O presente trabalho tem como objetivo quantificar a microbiota pertencente aos
Domínios Archaea e Bacteria e a população de bactérias redutoras de sulfato (BRS) em
reator UASB em escala de laboratório, operado para o tratamento de vinhaça de destilaria
de álcool. A caracterização da referida microbiota (DGGE e PCR quantitativa) foi realizada
durante a fase operacional caracterizada pela recirculação do efluente, avaliando-se a carga
orgânica volumétrica efetiva (COVr), que considera a contribuição da concentração do
efluente recirculado na carga aplicada. O reator apresentou eficiência de remoção entre
73% e 41%, para cargas efetivas no intervalo de 0,6 até 15,4 kg DQO/m3.d e para COVr
maiores (24,3 kg DQO/m3.d) foi observado queda na eficiência de remoção da carga
orgânica (16%). As arquéias representaram a maior parte da população estimada (107
células/mL) seguido das bactérias (106 células/mL) e das bactérias redutoras de sulfato (105
células/mL). As diferenças quantitativas intraespecíficas não foram significativas com o
aumento da COVr. A técnica da PCR em tempo real foi eficiente na diferenciação
quantitativa de Bacteria, Archaea e BRS, entretanto não permitiu evidenciar diferenças entre
as referidas populações quando submetidas às COVr crescentes. As diferenças populacionais
foram evidenciadas pelos perfis de bandas do DGGE, os quais mostraram que as populações
de bactérias e arquéias apresentaram maior similaridade na manta de lodo e efluente com
COVr menores, ao contrário das populações de BRS. A recirculação do efluente no reator
com objetivos de diluí-lo e fornecer alcalinidade ao sistema, possivelmente aumentou a
concentração de compostos tóxicos presentes no substrato complexo como é a vinhaça, os
quais impuseram modificações na microbiota presente no lodo das amostras. Portanto a PCR
em tempo real e a técnica do DGGE se complementaram, inferindo-se sobre o
comportamento desses microrganismos para a estabilização da vinhaça no reator UASB em
estudo.
Introdução
O conhecimento da diversidade microbiana associado aos parâmetros operacionais de
reatores biológicos pretende incrementar dados para a proposição de alternativas ao
tratamento de águas residuárias de origem doméstica, industrial e de difícil
biodegradabilidade. As técnicas de biologia molecular, desenvolvidas a partir da década de
90, aplicadas ao estudo da biodiversidade em sistemas naturais e antropogênicos tem se
mostrado relevantes para a compreensão do funcionamento de reatores biológicos.
O uso de reatores UASB é considerado uma tecnologia estabelecida para o tratamento
de águas residuárias de diferentes origens. No Brasil esta tecnologia tem sido explorada em
escala real para o tratamento da vinhaça de destilaria de álcool. Trabalhos tem sido
desenvolvidos com o objetivo de avaliar as potencialidades do tratamento anaeróbio da
vinhaça de destilaria de álcool de cana de açúcar, visando estabelecer parâmetros de operação
que otimizem as porcentagens de remoção da matéria orgânica e exploração do potencial
energético. A relação entre os aspectos microbiológicos (estrutura do grânulo, diversidade
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microbiana, entre outros) e os operacionais, para se obter maiores informações do
desempenho do reator, não são muito exploradas.
Nesse estudo foram empregadas as técnicas moleculares de Eletroforese em Gel com
Gradiente Desnaturante (DGGE) e Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real
(quantitativa) para as populações do Domínio Archaea, Domínio Bacteria e bactérias
redutoras de sulfato (BRS) com o objetivo de se estimar as definidas populações, compará-las
e inferir sobre as possíveis variações de eficiência de remoção das cargas orgânicas
volumétricas aparentes aplicadas ao reator UASB tratando vinhaça de destilaria de álcool.
Material e Métodos
Aparato experimental e condições operacionais
Foi utilizado reator anaeróbio em escala de laboratório, baseado no esquema
empregado pelos reatores do tipo UASB, com uma capacidade operacional total de 20 litros
(Figura 1). O reator possui aproximadamente 10 cm de diâmetro e altura total de 200 cm. A
metade inferior é dedicada à câmera de reação, com uma capacidade de 10L. A porção
superior é utilizada como separador (sedimentador e separação do biogás) com 10L de
volume. Na parte superior encontra-se a saída do gás. O reator foi operado com recirculação
parcial do efluente: velocidade ascensional de 0,13 m/h; temperatura em 30 ± 1 °C; vazão de
alimentação e recirculação de 3,6 L/d e 20 L/d, respectivamente. A DQO do afluente foi
aumentada gradualmente de 1000 para 20748 mg/L e a carga orgânica volumétrica efetiva
(COVr), a qual considera a recirculação do efluente que retorna ao reator, variou entre 0,6 a
24,3 kg DQO/m3.d (Terry Brown, 2011) e teve como objetivo principal fornecer alcalinidade
ao sistema, além de promover a diluição do afluente.

Figura 1. Reator anaeróbio (UASB) em escala de laboratório.
Água residuária e inóculo
A água residuária utilizada durante os ensaios experimentais foi a vinhaça, produto da
destilação do caldo fermentado de sacarose para a produção de álcool, cedido pela usina Nova
Era, localizada no Município de Ibaté, São Paulo, Brasil. O inóculo utilizado foi lodo granular
proveniente de reator UASB, tratando água residuária de abatedouro de aves (avícola
DACAR-Tietê/SP).
Análises físico-químicas
As análises físico-químicas para monitorar o afluente e efluente do reator, a partir das
amostras filtradas, foram: DQO (APHA, 2005), sulfato e sulfeto. O sulfato foi medido por
cromatografia iônica, empregando cromatógrafo de íons, modelo ICS-500 (Dionex). A
concentração do sulfeto foi determinada usando método colorimétrico em espectrofotômetro
408

HACH DR-2800 empregando Kit para análise de sulfeto da HACH (código dos reagentes
1816-32 e 1877-32),(Terry Brown, 2011).
Exames microbiológicos
As amostras para os análises moleculares foram retiradas da manta do reator (lodo
granular) e do lodo presente no efluente para as cargas volumétricas de 6,7kg DQO/m3.d; 15,4
kg DQO/m3.d; 24,3 kg DQO/m3.d e nessa carga foi coletado o efluente do sedimentador.
Após maceração do lodo e extração do DNA genômico através do método direto
utilizando pérolas de vidro e mistura de fenol: clorofórmio: tampão (1:1:1 v/v) seguindo o
procedimento descrito por Griffiths et al., (2000), as amostras foram submetidas às técnicas
de DGGE (eletroforese em gel de gradiente desnaturante) (Muyzer et al.,1996). Para a
caracterização da microbiota do Domínio Archaea seguiu-se a metodologia descrita por Kudo
et al.,1997; para o Domínio Bacteria seguiu-se Nielsen et al., 1999 e para as bactérias
redutoras de sulfato seguiu-se Geets et al., 2006. Na metodologia proposta por Geets et al.,
2006, foi otimizado um par de “primers” específico para a comunidade de BRSs
(DSRp2060F e DSR4R), para a amplificação dos fragmentos do gene dsrB de
aproximadamente 350 pb, que codifica a enzima chave na redução do sulfato, a dissulfeto
redutase dissimilatória, permitindo portanto verificar diferenças entre subgrupos, gêneros e
espécies de BRSs pela eletroforese do gel do DGGE. Os dendogramas relativos aos perfis de
bandas construídos pelo programa Bionumerics® (versão 2.5) e analisados pelo índice de
similaridade de Jaccard (Goodall, 1966), que considera a presença e ausência de bandas no
gel de acrilamida.
Para a quantificação dos organismos por PCR em tempo real foi utilizado o fluoróforo
SYBER® Green (Vitztyum et al.,1999) em termociclador Roche® Light Cycler 2.0, no
Laboratório de Biopelículas e Microbiologia Ambiental do Centro de Biotecnologia da
Universidade de Concépcion, Chile.
Para o Domínio Bacteria, utilizou-se na amplificação do gene RNAr 16S, os pares de
“primers” 787F- 1387-R e a metodologia da PCRq seguiu a orientação de Contreras et al.,
2011. O programa de amplificação consistiu de: desnaturação inicial: 95°C por 10 minutos;
amplificação (40 ciclos): 95°C por 10 segundos, 54°C por 10 segundos, 72°C por 30
segundos; anelamento: 65°C por 15 segundos; resfriamento: 40°C por 30 segundos.
Para o Domínio Archaea, utilizaram-se os pares de “primers” 344F- 915R (Casamayor
et al., 2000) e o programa de amplificação consistiu de: desnaturação inicial : 95°C por 10
minutos; amplificação (40 ciclos): 95°C por 10 segundos, 61°C por 10 segundos, 72°C por 30
segundos; anelamento: 65°C por 15 segundos; resfriamento: 40°C por 30 segundos.
Para as BRSs, utilizaram-se os “primers” DSRp2060F e DSR4R (Geets et al., 2006) e
o programa de amplificação consistiu de: desnaturação inicial : 95°C por 10 minutos;
amplificação (40 ciclos): 95°C por 10 segundos, 54°C por 10 segundos, 72°C por 15
segundos; anelamento: 65°C por 15 segundos; resfriamento: 40°C por 30 segundos.
As curvas de calibração foram construídas a partir de diluições seriadas decimais
(1010 a 100) das culturas puras de Listeria mocitogenes (ATCC 1915) (Domínio Bacteira),
Methanosarcina mazei (ATCC BAA-159 D) (Domínio Archaea) e BRS isolada de amostra
ambiental no próprio laboratório da instituição de pesquisa no Chile. Para o cálculo do
número de cópias do gene RNAr 16S (número de células) a partir da concentração de DNA
em ng/µL usamos a equação proposta por Whelan et al., 2003 e a comparação dos resultados
para os três grupos e as diferentes COVr seguiu a análise de variância (ANOVA) descrita por
Kruskal e Wallis, 1952 (nível de significância de 5%).
Resultados e Discussão
O aumento da carga orgânica volumétrica efetiva aplicada propiciou alterações nas
comunidades de bactérias, bactérias redutoras de sulfato e arquéias, confirmadas pelos
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diferentes perfis de bandas do DGGE, alinhados pelo índice de similaridade de Jaccard
(Figuras 3, 4 e 5 respectivamente). A quantificação estimada dos organismos pela reação da
PCR em tempo real evidencia diferenças entre os três grupos, variando entre 104 e 107
células/mL (Quadro 1) e a Figura 2 mostra o histograma da distribuição dos três grupos
microbianos nas diferentes COVr. A análise estatística ANOVA (Kruskal e Wallis, 1952)
mostra diferenças significativas no número de arquéias e BRS, com predominância das
primeiras. Entretanto as diferenças não são significativas para Archaea e Bacteria e entre
Bacteria e BRS (nível de significância de 5%). A carga orgânica volumétrica efetiva (COVr)
não influenciou a densidade, estimada pela PCRq, da microbiota estudada (Domínio Bacteria,
Domínio Archaea e BRS), segundo o teste estatístico de Kruskal e Wallis, 1952.
Amostra
1
2
3
4
5
6
7

Bacteria
células/mL
3,43. 105
5,77. 105
1,68. 106
2,22. 105
1,02. 106
8,69. 105
8,05. 105

Archaea
células/mL
1,13. 107
3,22. 107
1,31. 107
1,36. 107
1,91. 107
2,62. 106
1,50. 107

BRS
células/mL
1,22. 105.
3,52. 105
1,10. 105
9,90. 104
3,26. 104
6,60. 104
1,19. 105

Quadro 1: Estimativa da densidade microbiana do Domínio Bacteria, Archaea e BRS. COVr
de 6,7 kg DQO/m3.d: 1-manta de lodo, 2- lodo presente no efluente; COVa de 15,5 kg
DQO/m3.d: 3- manta de lodo, 4- lodo presente no efluente; COVa de 24,5 kg DQO/m3.d: 5manta de lodo, 6- lodo no efluente do reator; 7- lodo no efluente do sedimentador.

Figura 2: Histograma mostrando a distribuição de bactérias, arquéias e BRS presentes no
reator UASB. COVr de 6,7 kg DQO/m3.d: 1-manta de lodo, 2- lodo presente no efluente;
COVr de 15,5 kg DQO/m3.d: 3- manta de lodo, 4- lodo presente no efluente; COVr de 24,5
kg DQO/m3.d: 5- manta de lodo, 6- lodo no efluente do reator; 7- lodo no efluente do
sedimentador.
Os perfis de bandas do DGGE indicam diferenças entre as populações para as
diferentes COVr: similaridade de 46% para bactérias (Figura 3), 44% para arquéias (Figura 5)
e 34% para BRS (Figura 4). Os índices de similaridade (Cs) calculados para os domínios
Bacteria, Archaea e BRS, relacionados com as diferentes COVr, encontram-se no Quadro 2.
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Amostras
1
2
3
4
5
6
7

COVr

Coeficiente de similaridade (Cs) %
Bactéria
Archaea

BRS

6,7

88

94

60

15,5

70

94

58

24,5

50

54

82

Quadro 2: Coeficientes de similaridade (Cs) para os domínios Bacteria, Archaea e BRS
presentes no reator UASB. COVr de 6,7 kg DQO/m3.d: 1-manta de lodo, 2- lodo presente no
efluente; COVr de 15,5 kg DQO/m3.d: 3- manta de lodo, 4- lodo presente no efluente; COVr
de 24,5 kg DQO/m3.d: 5- manta de lodo, 6- lodo no efluente do reator; 7- lodo no efluente do
sedimentador.
Observa-se que os índices de similaridade (Cs) para as comunidades de bactéria e
arquéias diminuíram com o aumento das COVr. Entretanto as arquéias mantiveram-se mais
estáveis nas COVr de 6,7 kg DQO/m3.d e 15,5 kg DQO/m3.d. e em maior número quando
comparadas às bactérias e BRS, na ordem de 107 células/mL.
O grupo das BRS comportou-se diferente, o Cs aumentou principalmente na COVr de
24,5 kg DQO/m3.d (Quadro 2), indicando o selecionamento das populações do grupo melhor
adaptadas à sulfetogênese no reator em estudo.
Pela análise da PCRq não foi possível verificar diferenças entre bactérias e BRS para
as crescentes COVr e entre a biomassa da manta de lodo e a carreada pelo efluente.

Figura 3: Dendograma relativo aos perfis de bandas do Domínio Bacteria e os respectivos
índices de similaridade (Cs) em porcentagem (Jaccard). COVr de 6,7 kg DQO/m3.d: 1-manta
de lodo, 2- lodo presente no efluente; COVr de 15,5 kg DQO/m3.d: 3- manta de lodo, 4- lodo
presente no efluente; COVr de 24,5 kg DQO/m3.d: 5- manta de lodo, 6- lodo no efluente do
reator; 7- lodo no efluente do sedimentador.
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Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]

BRS

100

90

80

70

60

50

40

BRS

3
4
6
5
7
1
2

Figura 4: Dendograma relativo aos perfis de bandas de BRS e os respectivos índices de
similaridade (Cs) em porcentagem (Jaccard). COVr de 6,7 kg DQO/m3.d: 1-manta de lodo, 2lodo presente no efluente; COVa de 15,5 kg DQO/m3.d: 3- manta de lodo, 4- lodo presente
no efluente; COVr de 24,5 kg DQO/m3.d: 5- manta de lodo, 6- lodo no efluente do reator; 7lodo no efluente do sedimentador.

Figura 5: Dendograma relativo aos perfis do Domínio Archaea e os respectivos índices de
similaridade (Cs) em porcentagem (Jaccard). COVr de 6,7 kg DQO/m3.d: 1-manta de lodo, 2lodo presente no efluente; COVr de 15,5 kg DQO/m3.d: 3- manta de lodo, 4- lodo presente no
efluente; COVr de 24,5 kg DQO/m3.d: 5- manta de lodo, 6- lodo no efluente do reator; 7lodo no efluente do sedimentador.
Embora não se tenha determinado os organismos que degradaram anaerobiamente a
vinhaça, observa-se que as relações metabólicas entre as bactérias acidogênicas, arquéias
metanogênicas e bactéria redutoras de sulfato do grupo I (não oxidadoras de acetato) e/ou do
grupo II (oxidadoras de acetato) foram modificadas com o aumento da COVr. Com COVr de
24,5 kg DQO/m3.d, houve um aumento da concentração de ácido acético e propiônico no
efluente do reator, nas concentrações de 580 mg/L e 400 mg/L respectivamente (Terry Brown,
2011). Os perfis de bandas do DGGE para as bactérias e arquéias indicam uma seleção de
organismos metabolicamente adaptados à COVr de 24,5 kg DQO/m3.d, o que não pode ser
diferenciado pela técnica da PCRq. O ácido propiônico acumulado no reator, por não ser
utilizado diretamente pelas arquéias metanogênicas, pode ser utilizado por algumas BRS na
produção de ácido acético. O ácido acético produzido não foi totalmente consumido pelas
arquéias metanogênicas acetocláticas e a presença de ácido propiônico indica elevação da
pressão parcial de H2 no sistema. A redução do consumo de hidrogênio pelas arquéias
metanogênicas hidrogenotróficas contribui para a queda de eficiência do reator (Speece,
1996), o que pode ter ocorrido no reator em estudo.
A remoção do sulfato, cujos valores variaram entre 1462 mg/L e 1650 mg/L, atingiu
97% com COVr de 24,5 kg DQO/m3.d. indicando o selecionamento das populações de BRS e
a possível alteração de rotas metabólicas no reator, favorecendo a sulfetogênese. A
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concentração de sulfeto dissolvido total foi em média 165 mg/L (Terry Brown, 2011). Esse
valor não foi considerado inibitório para a metanogênese em reatores anaeróbios do tipo
RHALF com biomassa imobilizada tratando águas residuárias orgânicas ricas em sulfato
(Damianovic et al., 2006). Porém, o acúmulo de ácidos associado ao sulfeto e potencializados
pela recirculação do efluente, que concentra substâncias potencialmente inibitórias, provocou
a queda de eficiência de remoção da matéria orgânica no reator UASB estudado. A
metanogênese foi também inibida em reator ASBBR sulfetogênico, embora a eficiência de
remoção do sulfato tenha atingido 99% (Sarti et al., 2010).
Vale ressaltar que nesse estudo do DNA genômico para Bactéria, Archaea e BRS,
tanto a técnica de PCR em tempo real (qPCR) a qual permite quantificar a presença dos genes
de interesse como a técnica do DGGE, não indicam o estado metabólico celular.
Conclusão
O aumento da carga orgânica volumétrica efetiva (COVr) implicou na queda de
eficiência de remoção da matéria orgânica no reator UASB, em escala de bancada, tratando
água residuária de destilaria de álcool. A recirculação do efluente no reator com objetivos de
diluí-lo e fornecer alcalinidade ao sistema, possivelmente aumentou a concentração de
compostos tóxicos presentes no substrato complexo como é a vinhaça, os quais impuseram
modificações na microbiota presente no lodo.
A técnica da PCR em tempo real foi eficiente na diferenciação quantitativa de
Bacteria, Archaea e BRS, entretanto não permitiu evidenciar diferenças entre as referidas
populações quando submetidas às COVr crescentes. As diferenças populacionais foram
evidenciadas pela técnica de DGGE. Portanto tais técnicas de biologia molecular se
complementaram, inferindo-se sobre o comportamento desses organismos para a estabilização
da vinhaça no reator UASB em estudo.
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Resumo. Sob a perspectiva de controle ambiental e sustentabilidade, intensificam-se novas
propostas de soluções biotecnológicas para o tratamento e remoção de nutrientes de águas
residuárias complexas, principalmente visando mitigar seus efeitos deletérios. Este estudo
teve como objetivo avaliar a remoção de matéria orgânica e sulfato presente em água
residuária sintética pelas vias metanogênica e sulfetogênica combinadas. Aplicou-se
concentração fixa da carga de DQO (1500 mg.L-1 O2) e diferentes concentrações da carga de
sulfato (120 a 1.500 mg.L-1) em seis fases, visando avaliar o desempenho de um reator
anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) na remoção desses constituintes. Os resultados
apontaram que para relações DQO.sulfato-1 de 1 a 12.5 as eficiências de remoção de matéria
orgânica (DQO) foram mantidas com média de 90.3%, entretanto a de sulfato em média foi
de 58.9%. Para relação DQO.sulfato-1 igual a 3 a eficiência de remoção de matéria orgânica
e sulfato atingiu níveis acima de 80%, indicando o potencial do sistema proposto para
remoção combinada de matéria orgânica e sulfato de águas residuárias complexas.
Introdução
Até recentemente, a utilização da tecnologia anaeróbia para tratamento de águas
residuárias contendo sulfato era considerada inadequada, principalmente pela geração de odor
desagradável e pela instabilidade causada às Arquéias Metanogênicas (AM) pela redução do
sulfato, resultando na diminuição da produção de metano. Entretanto, a remoção simultânea e
estável de matéria orgânica e sulfato em reatores destinados ao tratamento de águas
residuárias industriais de conteúdo orgânico e compostos sulfurosos, os últimos introduzidos
posteriormente à implantação de reatores anaeróbios, tem sido observada. Dessa forma, o
interesse pela compreensão e controle do processo tem sido buscado visando o
desenvolvimento de aplicações tecnológicas do processo.
Resultados distintos obtidos por diferentes autores podem ser creditados à influência
de vários fatores ambientais e operacionais que direcionam o fluxo de elétrons, favorecendo a
atuação das Arquéias Metanogênicas e/ou Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) nos reatores,
que competem por substratos comuns. A cinética do crescimento bacteriano, as propriedades
de imobilização dos microrganismos, a difusão do substrato no biofilme e as condições
ambientais, tais como, concentração de sulfeto, temperatura, pH e disponibilidade de elétrons
livres são os principais fatores que afetam a eficiência do reator anaeróbio.
Os organismos redutores de sulfato são importantes membros da comunidade
microbiana e podem ser encontrados nos mais variados ambientes tais como solos,
sedimentos e águas residuárias de mineração, industriais e domésticas. Recentemente estes
organismos tem despertado grande interesse econômico, ambiental e biotecnológico (Martins
et al., 2009).
O sulfato pode ser removido de águas residuárias por precipitação química ou
dessalinização, aplicando tecnologias de osmose reversa ou troca iônica, mas os custos destas
tecnologias são relativamente altos. Recentemente tem se dado atenção especial aos métodos
biológicos para a remoção de sulfato em águas residuárias industriais (Sarti et al., 2009). Os
processos biológicos de redução de sulfato abrem novas possibilidades para o tratamento
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anaeróbio de águas residuárias ricas em sulfato uma vez as BRS podem metabolizar vários
tipos de substratos de interesse ambiental (Muyzer e Stams, 2008).
A eficiência da sulfetogênese, no entanto, pode ser fortemente influenciada pelas
características do doador de elétrons, além da razão DQO.sulfato-1 que tem sido estudada para
estabelecer o fluxo de elétrons para remoção de sulfato em águas residuárias com baixas
concentrações de matéria orgânica e para a remoção combinada de matéria orgânica e sulfato
em águas residuárias com altas concentrações de matéria orgânica e sulfato (Damianovic e
Foresti, 2009). Isto significa que em águas residuárias com relação DQO.sulfato-1 de 0,67,
teoricamente há sulfato suficiente para remover completamente a DQO via sulfetogênese.
Caso contrário, para águas residuárias com relação DQO.sulfato-1 maiores do que 0,67, a
completa remoção de matéria orgânica somente pode ser alcançada se, além da redução de
sulfato também ocorrer a metanogênese (Lens et al., 1998).
4H2 + SO42- + H+
Acetato- + SO424H2 + HCO3- + H+
Acetato- + H2O






4H2O + HS2HCO3- + HSCH4 + 3H2O
CH4 + HCO3-

ΔG°’= -151,9
ΔG°’=-47,6
ΔG°’= -135,6
ΔG°’=-31,0

Sulfetogênese
Sulfetogênese
Metanogênese
Metanogênese

Mulopo et al. (2011), afirmam que existem diferentes grupos de organismos operando
simbioticamente em reatores híbridos tratando águas residuárias com diferentes substâncias
orgânicas complexas, com a vantagem que esta relação de sintrofia dos diferentes
microrganismos aumenta a robustez dos sistemas anaeróbios. O entendimento das interações
entre estes organismos permite que se faça o efetivo controle das BRS e AM, aumentando
significativamente a eficiência dos reatores anaeróbios tratando águas residuárias contendo
matéria orgânica e sulfato (Silva et al., 2011).
Experimentos de curto período em reatores têm sido executados com o objetivo de
esclarecer alguns dos fatores determinantes sobre os processos metanogênico e sulfetogênico
apontados anteriormente. No entanto, existe uma lacuna sobre os dados de operação de
reatores por longo período tempo, promovendo a combinação de remoção de DQO e sulfato
para delinear e estabelecer os parâmetros, visando propor a aplicação do processo anaeróbio
em processos tecnológicos. Desse modo o objetivo deste trabalho foi estudar a remoção
simultânea de DQO e sulfato pelas vias metanogênica e sulfetogênica combinadas em um
reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) operado por longo período de tempo,
variando a relação DQO.sulfato-1.
Material e métodos
Para realização deste estudo foi utilizado um reator anaeróbio horizontal de leito fixo
(RAHLF) com biomassa imobilizada. O reator foi mantido em câmara termostatizada a uma
temperatura de 30ºC (±3°C) e alimentado com água residuária sintética enriquecida com
sulfato, usando etanol como fonte de matéria orgânica (Figura 112). O reator anaeróbio,
desenvolvido por Foresti et al. (1995), foi construído em acrílico, com comprimento de 100
cm, diâmetro de 5 cm de raio, relação comprimento e diâmetro de 20 cm, volume total de
1.991 mL, o reator conta com sistema separador de gás externo e 4 pontos de amostragem ao
longo de seu comprimento distribuídos de 20 em 20 cm.
O meio suporte utilizado para aderência dos organismos e formação do biofilme no
RALHF foi espuma de poliuretano, densidade aparente de 0,85g por centímetro cúbico,
cortado em cubos de aproximadamente 3mm.
O lodo usado como inóculo no RAHLF foi proveniente de reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo (UASB) tratando água residuária de um abatedouro de aves. A
escolha se justifica devido principalmente à grande diversidade microbiana apresentada no
lodo (Hirasawa, 2003). O lodo foi submetido à trituração mecânica para desfazer os grânulos
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em porções menores seguindo recomendações de Zaiat et al. (1994), misturado e
homogeneizado no meio suporte, deixados em repouso por 24 horas a temperatura ambiente.
Após este processo foi preenchido o RAHLF.

Figura 112: Esquema do RAHLF em escala de bancada
A composição da água residuária sintética utilizada para alimentação do reator seguiu
as recomendações descritas em Damianovic et al. (2006), preparada com volume final de 10L,
para evitar possível acidificação foi mantida em refrigeração com temperatura média de 10ºC
(±3ºC). O reator foi alimentado por meio de mangueiras de silicone com fluxo constante
mantido por uma bomba peristáltica com vazão média de 60 ml.h-1 de água residuária, que
corresponde a aproximadamente ao tempo de detenção hidráulica (TDH) de 12h (±1h).
O etanol foi escolhido como doador de elétrons e fonte de matéria orgânica para a
metanogênese e sulfetogênese pela fácil disponibilidade e manipulação.
Para enriquecer a água residuária com sulfato utilizou-se o composto na forma de sal de
Sulfato de Sódio (Na2SO42-).
Hidróxido de Sódio (NaOH) foi adicionado à água residuária sintética para
manutenção do pH no reator na faixa de 7.0 a 8.0, demonstrado na constante de equilíbrio do
pKa, para diminuir a geração de HS- na fase gasosa (Figura).

HS- (fase gasosa)

H2S (fase líquida)

Figura 2: Constante de equilíbrio para sulfeto em relação ao pH
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Configuração experimental
O estabelecimento da sulfetogênese foi realizado com o incremento gradativo da
concentração de sulfato, mantida a concentração de etanol, ou seja, pela redução da relação
DQO.Sulfato-1. Após o estabelecimento da sulfetogênese e da metanogênese, as
concentrações de sulfato e DQO foram alteradas para a avaliação dos processos envolvidos
em função das variáveis de concentração de sulfato e relação DQO.Sulfato-1 (Tabela1).
Tabela 1: Condições operacionais do RAHLF
Fases operacionais para estabilização da sulfetogênese
Cargas Aplicadas
Fase 1
Fase2
-1
Sulfato (mg.L )
120
200
DQO (mg.L-1O2)
1.500
1.500
Relação DQO.Sulfato-1
12.5
7.5

Fase 3
500
1.500
3

Fases operacionais para avaliar a toxicidade do sulfeto produzido biogenicamente

Cargas Aplicadas
Sulfato (mg.L-1)
DQO (mg.L-1O2)
Relação DQO.Sulfato-1

Fase 4
800
1.500
1.90

Fase 5
1.200
1.500
1.25

Fase 6
1.500
1.500
1

A representação esquemática do processo de tratamento anaeróbio de remoção de
matéria orgânica e sulfato pelas vias metanogênica e sulfetogênicas combinadas é apresentado
na figura 3

Figura 3 Representação esquemática do tratamento
O protocolo dos testes analíticos realizados para avaliação do desempenho do reator
anaeróbio é apresentado na Tabela2.
Tabela 2: Protocolo das análises
Parâmetro
Método
DQO
Espectrofotométrico
pH
Potenciométrico
Alcalinidade à Bicarbonato Titulométrico
Ácidos Voláteis
HPLC
Sulfato
Cromatografia iônica
Sulfeto
Espectrofotométrico

Referência
APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
APHA (2005)
CETESB (1978) e APHA (2005)

Resultados e discussão
A adaptação do inóculo (Fases 1 e 2), em que estabeleceu-se a metanogênese e
sulfetogênese, foi realizada no reator de acordo com as concentrações de substrato sintético
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(Tabela 1). O período de adaptação (Fases 1 e 2) foi de aproximadamente de 65 dias, com
eficiência de remoção de remoção de sulfato atingindo o valor de 76 % (Figura a) e de DQO
atingindo 99,1% (Figura b). Valores semelhantes de remoção de DQO em reatores anaeróbios
tratando águas residuárias orgânicas ricas em sulfato foram verificados por Damianovic e
Foresti (2007), que associaram a eficiência de remoção à manutenção das altas atividades
metanogênica e sulfetogênica do reator. A eficiência na remoção de matéria orgânica pode ser
associada com a predominância da oxidação incompleta pelas bactérias redutoras de sulfato
que convertem o etanol e outros compostos em acetato que são usados como doador de
elétrons pelas Arquéias Metanogênicas (Damianovic e Foresti, 2009).

a)

b)
Figura 4: Resultados da operação do reator anaeróbio quanto à degradação de sulfato e DQO;
a) Cargas aplicada, removida e eficiência de remoção de Sulfato; b) Cargas aplicada,
removida e eficiência de remoção de DQO
Após o período para estabelecimento da sulfetogênese (Fases 1, 2) e da observação de
estabilidade das remoções de DQO e sulfato (Fase 3), prosseguiu-se o aumento gradativo da
carga de sulfato para avaliar a toxicidade do sulfeto biogenicamente produzido nas eficiências
de remoção de matéria orgânica e sulfato, relacionando-as com a relação DQO.sulfato-1
(Figura 55). Observou-se instabilidade na degradação da matéria orgânica na fase 6, após o
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incremento da concentração de sulfato para 1.500 mg.L-1 e DQO.sulfato-1 de 1,0,
apresentando o valor mínimo de 70,1% de remoção de DQO e o valor máximo de 92,2
(Figura 6).
A remoção de sulfato no reator atingiu os níveis mais elevados (84.5%) e constantes
na fase 3, em que foi aplicada taxa de relação DQO.sulfato-1 próxima a 3 (Figura 6).
À medida que a relação de DQO.sulfato-1 aplicada decresceu, observou-se nas fases 4,
5 e 6 decréscimo das remoções de matéria orgânica e de sulfato, associado principalmente à
redução da disponibilidade de elétrons e possivelmente ao aumento da geração de sulfeto
(Figura 77). A influência da taxa de DQO.sulfato-1 tem sido reportada por vários autores,
relatando os efeitos significativos sobre as rotas metabólicas das BRS (O’Reilly e Colleran,
2006). Sob baixas relações DQO.sulfato-1, a degradação de matéria orgânica pelas AM deve
ocorrer com vantagens de competição (Visser, 1996). No entanto, os resultados apontados na
literatura sobre os efeitos da redução de sulfato sobre o processo anaeróbio são contraditórios.
Enquanto alguns autores relatam a competição entre as BRS e as AM por acetato e
hidrogênio, outros reportam o sintrofismo entre estes dois grupos bacterianos. Jin et al. (2012)
em estudo realizado com reator UASB tratando água residuária de indústria de fibra de
acrílico verificaram que o aumento da remoção de sulfato ocorreu com o incremento da taxa
de DQO.sulfato-1, demonstrado uma relação dos organismos envolvidos na degradação dos
compostos com os doadores de elétrons. Quando a taxa atingiu valores de 0.5 a eficiência da
redução de sulfato atingiu taxas de até 28%. Com a taxa de DQO.sulfato-1 sendo aumentada
para 2, a remoção simultânea de sulfato e DQO mantiveram-se em valores médios de 57% e
65% respectivamente.
As reduzidas concentrações de ácidos orgânicos no efluente do RAHLF nas fases 1, 2
e 3 (Figura 13 a, b e c) indicaram equilíbrio entre a produção e consumo de ácidos orgânicos.
Com a redução da relação DQO.sulfato-1 observou-se aumento nas concentrações dos ácidos,
com consequente redução na eficiência de remoção de DQO (Figura 5). Ressalta-se que o
aumento na DQO efluente nas fases 4, 5 está associado ao aumento da concentração de ácidos
voláteis no efluente, associada à queda de eficiência (Figura 6) e ao aumento da concentração
de sulfeto (Figura 7) e compostos de enxofre em estado intermediário de oxidação,
computados nas análises de DQO.
A queda na eficiência da metanogênese nas fases 5 e 6 (Figura 5 b) pode ser explicada
pela complexidade do processo de digestão anaeróbia, em que os mecanismos e estratégias
utilizados pelos microrganismos envolvidos tais como antagonismos, sinergia, aclimatação e
complexão poderiam afetar significativamente os fenômenos de inibição. Damianovic e
Foresti (2009) atribuíram a alta eficiência de remoção combinada de matéria orgânica e
sulfato ao intenso sintrofismo entre as Arquéias Metanogênicas acetoclástica e as BRS
oxidadoras incompletas presentes no reator. Vários autores relataram a inibição da
metanogênese em decorrência da toxicidade do sulfeto produzido biogenicamente a vários
grupos de bactérias, incluindo nestes grupos as Arquéias Metanogênicas (Anderson et al.,
1982; Oude Elferink et al., 1994; Colleran et al., 1995; Colleran et al., 1998).
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Figura 5: Eficiência de remoção de DQO sulfato e relação das cargas aplicadas ao reator

Figura 6: Eficiência de Remoção de Sulfato e DQO em relacionada com a taxa aplica da
relação DQO.Sulfato-1

Figura 7: Eficiência de remoção combinada de DQO e Sulfato quanto a influência da geração
de sulfeto
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A relação entre doadores de elétrons e o crescimento da atividade das BRS também foi
relatada por Cao et al (2012). Os autores op cit. apontam a utilização de ácidos orgânicos
incluindo o ácido fórmico, ácido acético, ácido propiônico, ácido lático, ácido málico e ácido
pirúvico pelas BRS e concluíram que houve relação entre o desempenho do reator e os
doadores de elétrons disponíveis e que o acetato foi utilizado lentamente pelas BRS, enquanto
o ácido fórmico foi prontamente utilizado e com alta eficiência de remoção de sulfato.
No presente estudo, os ácidos orgânicos foram gerados a partir da conversão anaeróbia
do etanol, tendo este álcool como única fonte de carbono adicionado no reator. Na Figura 13,
observa-se que o ácido acético foi o principal ácido orgânico produzido durante as fases 2 e 3,
sendo a fase 3 de maior eficiência de remoção de sulfato (Figura 4 a).

a)

b)

c)

d)

e)

f)
Figura 13: Geração de ácidos orgânicos voláteis; Fases de adaptação (a, b, c); Fases de
avaliação (d, e, f)
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Conclusões
Os resultados obtidos indicam o potencial do sistema proposto para remoção
simultânea de DQO e sulfato. As variações da carga de sulfato e da relação DQO.sulfato -1
impostas acarretaram diferenças no desempenho do reator. A avaliação de relações abaixo
(DQO.sulfato-1 = 1,0) e acima (DQO.sulfato-1= 37,5) das estequiometricamente determinadas
para que a matéria orgânica seja degradada pela via sulfetogênica com etanol como substrato
de águas residuárias orgânicas contendo sulfato, obtendo maior eficiência quando a taxa
DQO.sulfato-1 for próxima a 3.
A alta eficiência do reator na remoção de DQO foi associada ao sintrofismo entre a
atividade metanogênica e sulfetogênica acetogênica. No entanto, ocorreu competição entre
arqueias metanogênicas e BRS quando houve um declínio na quantidade de doadores de
elétrons disponíveis.
O sulfeto produzido biogenicamente também pode ser apontado como inibidor das
rotas metabólicas sulfetogênica e metanogênese das atividades das Bactérias Redutoras de
Sulfato concomitantemente com as Arquéias Metanogênicas.
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Resumo. A influência da contaminação aguda por metal pesado cádmio em quatro diferentes
concentrações (10, 25, 100 mg Cd2+.L-1) na atividade sulfetogênica concomitante à
metanogênica de biomassa granular em suspensão na fase líquida foi estudada em ensaios
em batelada simples a 30°C. O controle foi realizado nas mesmas condições sem a adição de
cádmio. Como única fonte de carbono adicional foi utilizado acetato de sódio numa
concentração de 1.280 mg O2.L-1 em termos de DQO e também adicionado sulfato de sódio
uma relação
. Foram analisados o pH, a remoção de matéria orgânica e,
sulfeto total dissolvido (STD), a atividade metanogênica específica (AME), além da produção
de ácidos orgânicos voláteis totais,e a concentração de cádmio livre no sistema. A
concentração de equilíbrio de cádmio é estabelecida rapidamente. O mecanismo de adsorção
foi ajustado à isoterma de Freundlich ( e iguais a 0,796 e 1,019). A cinética foi ajustada
à primeira ordem, o tempo de ocorrência da AME apresentam relação linear com a
concentração de cádmio no adsorvente, no caso a biomassa. O ensaio com maior
concentração de cádmio apresentou um atraso temporal do início da atividade catalítica,
embora todos os ensaios apresentaram uma boa eficiência de degradação (acima de 99%).
Introdução
O cádmio é largamente empregado na fabricação de baterias e pilhas, e na
galvanoplastia (como revestimento). Outras aplicações menos comuns do cádmio na indústria,
são: como catalisador, pigmentação, tintas, foto-sensores, lubrificantes, ligas metálicas,
soldas, televisores, semicondutores e como estabilizantes de plásticos, como o PVC. Como
resultado da larga aplicação industrial deste metal, a disposição dos resíduos contendo este
contaminante deve ser levada em consideração na aplicação desses processos industriais.
A presença excessiva de íons de metais de transição em águas residuárias constitui um
problema ambiental sério, devido ao efeito deletério que estas espécies químicas podem
conferir à biota dos corpos hídricos. O efeito cumulativo desses íons nos organismos no
decurso da cadeia alimentar torna esses contaminantes tóxicos muito mais perigosos ao
homem e aos outros animais que se situam no topo dessa cadeia. Além disso, o cádmio é um
dos metais pesados com maior mobilidade em solos, ou seja, apresenta o maior risco de
contaminação de sistemas ambientais adjacentes, e pode contaminar águas subterrâneas e
pode causar efeitos tóxicos de longo termo em humanos e outros organismos (Roane et al,
1996).
Cádmio é, hoje em dia, o metal tóxico mais difundido no meio ambiente (di Toppi e
Gabbrielli, 1999), devido a sua utilização em processos industriais. Metais pesados como
cádmio não possuem função conhecida em sistemas biológicos (Diaz et al. 2006 e Sprocati et
al 2006). No ser humano, o cádmio causa alterações a nível enzimático, renal, respiratório e
digestivo, com o agravante de ter uma meia vida prolongada (Augusto, 2002).

425

No Brasil começam a ser definidas ferramentas para o controle do uso de metais
pesados, como o definido pela resolução CONAMA 401/08. A resolução CONAMA 357/05
define concentrações máximas de metais pesados. Para o cádmio total esses limites são de
0,001 mg.L-1 para rios de classe 1 e 2, e de 0,01 mg.L-1 para classe 3.
Metais pesados podem ser estimulantes, inibidores ou até tóxicos para reações
bioquímicas, dependendo das suas concentrações (Gikas e Romanos, 2006). Metais pessados
são inibitórios a microorganismos anaeróbicos, incluindo metanogênicos e redutoras de
sulfato. Assim, metais pessados podem ter efeitos adversos em microorganismos anaeróbicos
e impedir a performace de remoção biológica de metais (Karri et al, 2006). A precipitação de
metais através do H2S produzido por bacterias redutoras de sulfato (BRS) é proposto como
uma alternativa no processo de tratamento de efluentes contaminados por tais metais.
(Foucher et al, 2001). BRS são anaeróbias que usam sulfato como receptor de elétrons no
metabolismo de substratos orgânicos (Postgate, 1984). Pagnanelli et al (2010) estudou os
mecanismos de biosorção e bioprecipitação do cádmio por BRS em batelada com meio
complexo e concluiu que de todo cádmio removido, 23% foi através da bioprecipitação e 77%
através da biosorção.
A influência de metais pesados é amplamente estudada em diferentes processos
microbiológicos. Fang e Hui (1994) estudaram o efeito do zinco níquel, zinco, cobre, cromo e
cádmio na AME de lodo granular na degradação de amido e concluiu que o cádmio é o metal
pesado que apresenta menor toxicidade, tendo a sua AME inibida em 50% com concentrações
acima de 400 mg Cd2+.g SSV-1. Altaş (2009) estudou a influência de zinco, níquel, cromo e
cádmio na degradação de glucose e na atividade metanogênica de biomassa granular em
contaminação crônica e concluiu que em concentrações acima de 32 mg.L-1 há uma redução
da atividade metanogênica, sendo o cádmio o metal pesado com menor capacidade de
inibição e que apesar a baixa resistência da biomassa essa mostrou uma boa capacidade de
recuperação. Codina et al (1997) estudou o efeito de metais pesados na produção de metano e
concluiu que os metais zinco, cromo, cobre, cádmio, níquel e chumbo apresentam-se em
ordem decrescente de toxicidade em comunidades bacterianas anaeróbias. A alta resistência
dos consórcios microbianos anaeróbios à contaminação por cádmio pode ser atribuída à
microestrutura de camadas dos grânulos (MacLeod, et al, 1990; Fang, et al, 1993b; Fang e
Kwong, 1994 apud Fang e Hui, 1994). Vale ressaltar que a atividade da biomassa
microbacteriana pode ser medida pela adição de substratos específicos em reatores em
batelada e medidas a produção de gás (de Zeeuw 1984; Dolfing e Mulder 1985; James et al
1990).
Entretanto, a influência de metais pesados como cádmio no metabolismo microbriano
de BRS foi pouco estudada. A ocorrência de uma carga de choque como uma contaminação
aguda, pode expor um sistema biológico como os processos anaeróbios a uma condição de
resiliência. A intensidade desse choque é determinante à possibilidade de recuperação do
sistema, podendo a carga de choque ser inferida de modo a estabelecer medidas preventivas.
Neste contexto, o presente estudo propõe a averiguação do efeito inibitório, em processo
anaeróbio metanogênico, da contaminação aguda por cádmio(II) em diferentes concentrações
na cinética do consumo de acetato e na atividade metanogênica.
Material e Métodos
Projeto experimental
Os ensaios foram conduzidos em frascos Duran® com 1.143 mL de capacidade total
(700 mL como meio reacional) como reatores em batelada única em uma incubadora de
agitação rotatória tipo shaker sob uma temperatura de 30°C a 170 rpm. A anaerobiose foi
mantida pela substituição de todo o ar atmosférico presente no headspace dos frascos, pelo
borbulhamento de nitrogênio nos frascos.
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Em cada ensaio foi adicionado cádmio às concentrações de 0, 10, 25, e 100 mg Cd2+.Lintitulados R1, R2, R3, e R4 respectivamente. O inóculo foi obtido de lodo granular de um
reator UASB de tratamento de águas residuárias de um abatedouro de aves (Dacar, Tietê –
SP). Em todos os ensaios a concentração de biomassa ( ) foi 9,940 ± 0,037 g SVT.L-1 (4
amostras), totalizando uma quantidade de biomassa igual à 6,958 ± 0,026 g SVT em cada
frasco.
1

Meio sintético
A Tabela 1 mostra a composição do meio sintético utilizado em todos os ensaios. Para
a determinação dos efeitos do cádmio na inibição de comunidades metanogênicas
acetoclásticas foi utilizada unicamente como fonte de carbono o acetato de sódio,
considerando uma concentração de matéria orgânica de 1.280 mg O2.L-1 em termos de DQO,
ou seja, 2.279 mg H3CCOONa.L-1 e uma concentração de sulfato de sódio de 2.820 mg
Na2SO4.L-1 afim de obter a relação
. Com essa relação há, teoricamente,
sulfato disponível suficiente para remover por completo a matéria orgânica via redução de
sulfato (Speece, 1996 apud Galavoti, 2003).
Tabela 1: Composição do meio sintético
Composto
Concentração
(NH4)2SO4
98,0 mg.L-1
NH4Cl
55,9 mg.L-1
KH2PO4
98,6 mg.L-1
FeCl2.4H2O
2008,885 mg.L-1
ZnCl2
58,928 mg.L-1
MnCl2.4H2O
500,8 mg.L-1

Composto
CuCl2.2H2O
NiCl2.6H2O
CoCl3.6H2O
(NH4)6Mo7O24.4H2O
H3PO4
HCl

Concentração
31,457 mg.L-1
57,228 mg.L-1
2000,9 mg.L-1
54,114 mg.L-1
1 mL. L-1
1 mL. L-1

Análises cromatográficas e físico-químicas
As análises de concentração da matéria orgânica (em termos de DQO) e de sólidos
foram realizadas conforme procedimentos estabelecidos pelo Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (2005), COD-5220 e Solids-2540 respectivamente. A
DQO foi determinada para amostras filtradas (dissolvidas) considerando partículas coloidais
menores que 1,2 µm. O pH foi determinado utilizando medições potenciométricas (eletrodo
de vidro padrão, Digimed Inc., Brasil).
As análises de cádmio foram realizadas por espectrofotometria atômica de adsorção,
como descrito por Standard Methods. Foi utilizado o espectrofotometro Varian© AA240FS
com as vazões de operação: 6,8 mL.min-1 (aspiração), 13,5 L.min-1 (ar) e 2,0 L.min-1
(acetileno). A fonte de luz foi uma lâmpada de cádmio com cátodo oco à corrente de 4mA
(lâmpada Varian código 5610100800) operada a um comprimento de onda de 228,8 nm e
passando através de uma fenda de 0,5 mm. As quantidades de cádmio livre foram medidas.
As concentrações de cádmio livre foram obtidas por filtragem de uma amostra bruta através
de uma membrana de acetato de celulose hidrofílica de 0,22 µm.
A composição do biogás (CH4, CO2, N2 e H2) foi realizada por cromatografia gasosa
(Shimadzu® GC 2010) com uma coluna capilar Carboxen® 1010 (30 m x 0,53 mm x 0,30
µm) e um detector de condutividade termal, usando argônio como eluente e ar comprimido
sintético como make-up em 12 mL.min-1. As temperaturas do injetor e do detector eram 200 e
230°C respectivamente. O forno utilizado usou uma a temperatura programa de rampa inicial
de 40°C (2 minutos). A temperatura foi aumentada até 60oC com uma taxa de 5oC.min-1, e,
em seguida, aquecida a 95oC com uma taxa de 25oC.min-1, enquanto que esta temperatura foi
mantida até que as extremidades de execução (5 minutos). O volume injetado de biogás foi
100µL. A concentração de gás sulfídrico H2S na fase gasosa foi estimada pela lei de Henry a
partir do STD. O STD foi analisado conforme APHA (2005).
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Os ácidos orgânicos voláteis foram determinados por cromatografia líquida por HPLC
Shimadzu® modular usando um sistema de bombeamento (LC-10AD), forno (CTO-20A),
controlador (SCL-10A) e um foto detector de matriz de díodos (PDA) ajustado para ler
comprimentos de onda que variam de 190 a 370 nm (UV) com passo de 1 nm. Um
cromatrograma mostrou leituras registradas no comprimento de onda de 205 nm. Uma coluna
Bio-Rad Aminex® HPX-87H 3000 x 7,8 mm foi operada a uma temperatura constante de
55oC. O eluente foi composto por H2SO4 a concentração de 0,005 mol.L-1 a uma taxa de fluxo
de 0,8 mL.min-1, e o volume de amostra injetado foi de 100 uL. As amostras foram analisadas
para a determinação da concentração dos ácidos: cítrico, málico, láctico, fórmico, succínico,
acético, propiónico, butírico, isobutírico, valérico, isovalérico e capróico. A identificação dos
picos e integração foi realizada pelo software Shimadzu Class-VP® versão 5.032. As
concentrações foram expressas em termos de DQO (mg O2.L-1) e normalizadas pela
concentração de matéria orgânica dissolvida, assumindo que somente tais ácidos
compusessem toda a matéria orgânica efluente.
Isotermas de Freundlich
Com finalidade de verificar a efetiva concentração de cádmio na qual a biomassa
estava submetida
foi avaliado o efeito da adsorção do íon cádmio
livre na biomassa por um ensaio para definir os parâmetros das isotermas de adsorção
utilizando a biomassa como adsorvente. A Equação 1 mostra o modelo de adsorção da
isoterma de Freundlich, utilizada no presente trabalho. Assim, todas as concentrações de
cádmio nas quais a biomassa estava realmente submetida foram determinadas.
Equação 1
Na qual
é a quantidade de metal adsorvida ou removida pela quantidade de
adsorvente
,
é a concentração inicial de cádmio livre
,
é a concentração de equilíbrio de cádmio livre
,Xéa
quantidade de adsorvente
, K a capacidade de adsorção e N a intensidade de adsorção,
ambas constantes características do sistema.
Cinética de degradação
Para a determinação do efeito do cádmio na cinética de remoção de matéria orgânica e
ácetato de sódio, na forma de ácido acético, pela biomassa anaeróbia foi utilizado o modelo
cinético de Monod modificado para baixas concentrações de substrato (primeira ordem
residual, conforme proposto por Mockaitis et al, 2012), apresentado pela Equação 2.
Equação 2
Na qual
é a concentração de substrato
,
é a concentração inicial de
substrato
,
é a concentração residual de substrato
,
é a
constante cinética aparente
,
é o tempo
,e
é o tempo em que o processo de
degradação tem início
.
Atividade metanogênica específica (AME)
Outro parâmetro importante para avaliar é o efeito tóxico da contaminação por cádmio
é a AME (atividade metanogênica específica). Penna (1994) define o teste de AME como um
ensaio em escala de bancada de laboratório, que mede a velocidade máxima de conversão de
substratos específicos a metano por unidade de biomassa presente em um lodo anaeróbio
submetido ao teste.
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O volume produzido de metano, nas CNTP, foi calculado pela relação de volumes da
equação de Clapeyron (Equação 3), pela pressão de biogás gerado em cada tempo de
amostragem. Como a determinação da variação de pressão durante o ensaio é discreta e o
frasco é despressurizado até a pressão atmosférica após a determinação, a produção de metano
específica em termos de concentração biomassa é representada pela Equação 4.
Equação 3

Equação 4
Nas quais é o volume nas CNTP no tempo i (L); é a pressão do biogás (bar);
é o volume do headspace do frasco Duran (L);
é a temperatura de ensaio (K, mantida
constante durante o ensaio em 303 K);
é a temperatura padrão das CNTP (273 K);
é a pressão padrão das CNTP (1,013 bar);
é a produção total específica de
-1
metano no tempo i (L CH4.mg SVT );
é a concentração de biomassa utilizada no ensaio
(mg STV.L-1) e
é a concentração de metano no biogás no tempo i (mmol CH4.L-1). Vale
ressaltar que devido ao baixo crescimento da biomassa anaeróbia, sobretudo considerando um
ensaio curto, o valor de
foi considerado constante.
Após a determinação de
para toda a duração do ensaio, o ajuste à uma função
sigmoide de Boltzmann, permite estabelecer uma função tempo-dependente de produção
específica de metano (
), que torna possível a determinação do ponto de inflexão na
qual a produção de metano é máxima (
). O tempo de ensaio necessário para se
atingir a produção máxima (
) é outro parâmetro importante a ser considerado para a
avaliação dos mecanismos de inibição da atividade metanogênica. As Equações 5 e 6
mostram respectivamente, as determinações da
e
.
Equação 5

Equação 6
A estimativa do H2S em fase gasosa foi realizado a partir da lei de Henry, mostrada na
Equação 7. O número de mols de H2S em fase gasosa pode então ser estimado pela equação
dos gases ideais (Equação 8). Dessa forma pretende-se comparar a atividade sulfetogênica à
metanogênica concomitante.
Equação 7
Equação 8

Nas quais

é a pressão parcial do H2S em fase gasosa nas CNTP (

),

é a constante ou coeficiente de Henry nas CNTP (
), e
é a concentração
de H2S em fase aquosa (
), n é o número molar de H2S em fase gasosa (
), e R é a
constante dos gases ideais ou universais (0,08206
).
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Resultados e Discussão
Determinação da Concentração de Cádmio na Biomassa
A determinação da concentração de cádmio adsorvido pela biomassa foi realizado
objetivando verificar a concentração de cádmio na qual a biomassa estava efetivamente
submetida. Esta determinação possibilitou o ajuste desses valores à isoterma de Freundlich
(Equação 1), que apresentou os valores dos parâmetros K = 0,796, n = 1,019 com um fator de
correlação (R²) de 0,99. A adsorção do cádmio na biomassa ocorre de forma rápida, em
menos de 1,5h para todos os ensaios, estabelecendo prontamente o equilíbrio entre as
concentrações de início dos ensaios. Vale ressaltar que o pH é um fator importante na
atividade dos íons Cd2+, e consequentemente figura como um fator interferente na mobilidade
do íon adsorvido. A Tabela 2 mostra os valores das concentrações de cádmio em todos os
ensaios e as relaciona com a concentração de biomassa e com o pH.
Tabela 2: Concentrações de cádmio e pH em cada ensaio realizado.
Condição
Experimental g SVT.L-1 mg Cd2+.L-1
mg Cd2+.L-1
mg Cd2+.g SVT-1
9,935
0
0
0
R1
9,987
10,8
1,66 ± 0,39 (15)
0,92
R2
9,897
22,27
3,49 ± 0,93 (13)
1,90
R3
9,942
103,74
16,58 ± 0,83 (15)
8,77
R4

pH
7,6 ± 0,2 (14)
7,6 ± 0,2 (14)
7,6 ± 0,2 (14)
7,3 ± 0,4 (14)

*Os valores entre parênteses se referem ao número de amostras

O pH em todos os ensaios permaneceu próximo à neutralidade, não apresentando
portanto influência negativa na atividade metanogênica. Em todos os ensaios grande parte do
cádmio presente esteve concentrado na biomassa, acima de 84% em todos os ensaios.
Cinética de Consumo de Substrato
A partir da Figura 1 é possível observar que em todos os ensaios a degradação do
substrato e da matéria orgânica foram satisfatórios, não ocorrendo inibição dos processos
anaeróbios pela presença do cádmio. R4 apresentou um atraso em relação aos outros,
possivelmente pela presença do cádmio. Martins et al (2012) observou o mesmo para um
ensaio metanogênico com 9,23 mg Cd2+.g SVT-1.
Na Tabela 3 estão demonstrados os parâmetros do ajuste dos resultados referentes a
degradação da matéria orgânica e do ácido acético à Equação 2.
Os ácidos cítrico, málico, succínico, butírico, isovalérico, valérico, e capróico não
foram encontrados em qualquer dos ensaios. A Tabela 4 apresenta os resultados para os
ácidos.
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Figura 1: Concentração de matéria orgânica (■) e ácido acético (▲) em termos de DQO para
cada ensaio

Ácido
Acético

Matéria
Orgânica

Tabela 3: Parâmetros de ajuste cinético para a degradação da matéria orgânica e ácido acético.
R²
Condição
Experimental
h-1
mg O2.L-1
mg O2.L-1
R1
0,061 ± 0,010
1380 ± 92
0*
0,90
R2
0,049 ± 0,008
1367 ± 85
0*
0,90
R3
0,061 ± 0,009
1425 ± 104
0*
0,92
R4
0,070 ± 0,010
1397 ± 90
0*
0,94
R1
0,078 ± 0,009
1049 ± 62
0*
0,93
R2
0,086 ± 0,008
1079 ± 47
0*
0,96
R3
0,073 ± 0,009
929 ± 61
0*
0,93
R4
0,068 ± 0,012
943 ± 73
0*
0,91
*Esses valores foram estabelecidos de modo a possibilitar a conversão do modelo cinético.

Tabela 4: Concentrações dos ácidos orgânicos voláteis presentes (mg.L-1)
R1
R2
R3
57,3 ± 3,9 (15)
52,5 ± 1,0 (10)
52,7 ± 1,1 (13)
Lático
39,9 ± 3,3 (15)
38,3 ± 2,9 (15)
38,7 ± 2,9 (13)
Fórmico
30,8 ± 1,6 (13)
29,5 ± 0,5 (11)
29,4 ± 0,4 (12)
Propiônico
43,6 ± 1,2 (14)
46,3 ± 0,9 (13)
42,4 ± 0,9 (12)
Isobutírico

R4
52,7 ± 1,6 (9)
39,7 ± 2,7 (13)
29,6 ± 0,5 (15)
42,9 ± 2,6 (15)

*Os valores entre parênteses se referem ao número de amostras
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Considerando que houve apenas atividades catalíticas nos reatores, o aparecimento de
ácidos de cadeia maior que o acético pode ser explicado pela hidrólise de material contido no
lodo. Apesar disso, o ácido acético é responsável por praticamente toda a DQO disponível.
A Figura 2 mostra que a produção total específica de metano e a produção total
acumulada específica de gás sulfídrico, ambos apresentaram uma forma ajustável a sigmoide
de Boltzmann, apresentando, portanto um ponto de máxima taxa de produção.

Figura 2: Produção total específica de metano (■-eixo canhoto) e acumulada específica de gás
sulfídrico (▲-eixo destro) em função do tempo para os ensaios
A partir da Tabela 5 pode-se verificar que o tempo de ocorrência da máxima taxa de
produção de metano apresenta um atraso, assim como a degradação do substrato.
Tabela 5: Tempo de ocorrência da máxima taxa de produção de metano
R1
R2
R3
R4
2+
-1
mg Cd .g SVT
0
0,92
1,90
8,77
H
15,8
16,0
16,4
23,9
-1 -1
mmol CH4.L.g SVT .h
0,30
0,31
0,30
0,19
A partir da Figuras 2 e da Tabela 5 pode-se dizer que a competição pelo substrato
ocorreu entre os microorganismos metanogênicos e sulfetogênicos e pode-se inferir que o
cádmio é mais tóxico aos microorganismos metanogênicos que os sulfetogênicos, isso pode
ocorrer pela precipitação de CdS possivelmente mais ocorrente próximo os microorganismos
sulfetogênicos. Além disso, a atividade metanogênica nos ensaios R1, R2 e R3 ocorreu em
patamares similares, isso pode ser explicado pela bioprecipitação ocassionada de sistema de
defesa dos consórcios microbianos.
A partir da Figura 3 pode-se observar que a constante aparente de degradação do ácido
acético (para os ensaios que tiverem a presença do cádmio) e o tempo de AME são
influenciados pela concentração de cádmio adsorvido na biomassa.
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Figura 3:

e

em função de

É possível observar, que a
decresce conforme o aumento da
. É notório
o efeito do cádmio na atividade metanogênica, entretanto não houve inibição completa,
apresentando a biomassa uma boa resposta a presença desse tóxico. Martins et al (2012)
também observou que o tempo de ocorrência da AME apresenta uma relação diretamente
proporcional à
. Sendo que esse ocorreu mais rapidamente e uma maior taxa máxima de
produção de metano para ensaios com 0, 10, e 25 mg Cd2+.L-1, e mais lentamente e uma
menor taxa máxima de produção de metano para ensaio com 100 mg Cd2+.L-1 quando da
atividade metanogênica concomitante à sulfetogênica comparada a atividade metanogênica.
Conclusões
A susceptibilidade da atividade metanogênica e sulfetogênica em competição de lodo
granular anaeróbio crescendo em meio sintético com baixa concentração de substrato sobre
temperatura constante foi estudado em sistema em batelada.
A isoterma de Freundlich apresentou valores de , e R² iguais a 0,796; 1,019, 0,99
respectivamente. O cádmio mostrou-se como um contaminante mais expressivo à atividade
metanogênica que os sulfetogênica concomitante, estando os dois processos em competição
direta pelo substrato, e a sulfetogênica limitada pela metanogênica.
As relações que se estabelecem entre as bactérias metanogênicas e sulfetogênicas
mostram-se como uma interessante forma de amenizar os efeitos tóxicos do cádmio na
biomassa metanogênica pela bioprecipitação do sulfeto de cádmio quando em concentrações
de cádmio próximas a 1,90 mg Cd2+.g SVT-1.
No ensaio R4 (8,77 mg Cd2+.g SVT-1) a atividade metanogênica sofreu expressamente
uma diminuição de sua atividade, observado pelo atraso da degradação da matéria orgânica,
do substrato e da AME, ou pela menor produção acumulada de metano ao longo de todo
ensaio; o que beneficia a atividade sulfetogênica, mais expressiva nesse ensaio.
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Resumo. A oxidação química e bioquímica do sulfeto foi estudada em duas configurações de
reatores que utilizam membrana polimérica porosa (membrana de silicone) para
microaeração - Reator de membrana Submersa (RMS) e o Reator de Membrana Externa
(RME). O coeficiente de transferência de massa - KLa foi obtido e os reatores foram
operados a fim de avaliar a oxidação do sulfeto a enxofre elementar por via química e
bioquímica em diferentes faixas de pH, pressão (para o RMS) e velocidade no interior da
membrana (para o RME). Os resultados médios obtidos para o KLa foram de 0,10 h-1 para o
RMS e 0,154 h-1 para o RME, confirmando a microaeração do meio. A oxidação química
apresentou alta conversão do sulfeto a enxofre com percentual médio de 92,8% no RMS e
79,3% no RME e percentual médio de conversão a sulfato de 2,3% no RMS e 15,7% no RME.
A oxidação bioquímica no RME apresentou valores médios de conversão de sulfeto a enxofre
de 58,3% e de 53,8% para a oxidação de efluente de reator sulfetogênico. O uso de
membranas apresentou viabilidade de controle da microaeração por meio do raio e
espessura da membrana. Os ensaios bioquímicos e de efluente de reator sulfetogênico se
mostraram mais sensíveis à variação do pH. Devido à viabilidade operacional e os
resultados obtidos, as configurações se mostraram uma alternativa viável a conversão do
sulfeto a enxofre elementar.
Introdução
Os sistemas anaeróbios, aplicados ao tratamento de águas residuárias contendo sulfato,
geram sulfeto como produto final. O sulfeto se constitui um dos principais problemas nas
estações de tratamento, devido, principalmente, ao seu mau odor, potencial toxicidade à biota
e natureza corrosiva (KUENEN & ROBERTSON, 1992). O sulfeto gerado em sistemas
anaeróbios pode ser removido com o emprego de sistemas de oxidação química com uso de
cloro, ozônio, permanganato de potássio ou peróxido de hidrogênio. Lens et al.(1998) se
referem à remoção do sulfeto por precipitação com metais, stripping do sulfeto de hidrogênio
(H2S), absorção em solução aquosa, adsorção ou conversão biológica (SUBLETTE, 1990;
SYED et al., 2006; ABATZOGLOU & BOIVIN, 2008). Entretanto, o produto final desses
processos pode ser o sulfato, gerando o chamado ciclo fútil. Dentro desse contexto, a
oxidação do sulfeto a enxofre elementar se torna interessante já que este pode ser removido
por sedimentação e ainda traz vantagens econômicas com a sua recuperação e posterior
utilização pela indústria e agricultura (JANSSEN et al., 1999).
O processo de oxidação a enxofre elementar exige baixas concentrações de oxigênio
(BUISMAN & LETTINGA, 1990; JANSSEN et al., 1999; ALCANTARA et al., 2004;
KLEINJAN et al., 2005b, KLEINJAN et al., 2005a) como demostra a estequimetria da reação
(Equação 1 e 2). O processo de oxidação por microaeração tem sido realizado por via
biológica, com uso de microrganismos, (BUISMAN & LETTINGA, 1990; JANSSEN et al.,
1999; ALCANTARA et al., 2004; KLEINJAN et al., 2005b) ou ainda por via química.
2HS- + O2

2S0 + 2OH-

2HS- + 4O2

2SO42- + 2H+

ΔGº = - 169.35 kJ mol-1
ΔGº = - 732.58 kJ mol-1

(1)
(2)

Diversas técnicas de microaeração têm sido aplicadas (Buisman e Lettinga, 1990;
Lohwacharin e Annachhatre, 2010; Janssen et al., 1998; Janssen et al., 1999; Alcantara et al.,
2004; Kleinjan et al., 2005a). Com a finalidade de operacionalizar e baratear o processo é
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necessário o estudo de alternativas para a microaeração. Uma alternativa interessante é a
aeração por difusão do oxigênio através de membranas poliméricas porosas, como as
membranas de silicone. Por sua característica no arranjo das moléculas, esse polímero tem
propriedades como seletividade e permeabilidade ao oxigênio. A aeração por sistema de
membrana polimérica pode ser alternativa interessante para controle dos fluxos de
transferência de oxigênio do meio gasoso para o meio líquido, permitindo um maior domínio
da microaeração.
Aliando-se, portanto, a importância do tratamento de águas residuárias contendo
compostos de enxofre com a necessidade de se encontrar alternativa viável e econômica para
a microaeração, o presente trabalho tem por finalidade investigar a oxidação química e
bioquímica do sulfeto em duas configurações de reatores, uma utilizando o gás sob pressão
(Reator de Membrana Submersa) e outra operando à pressão atmosférica (Reator de
Membrana Externa).
Materiais e Métodos
Reatores
Foram concebidas duas configurações que utilizavam membranas poliméricas porosas
(tubos de silicone) a fim de se obter a microaeração do meio e possibilitar a oxidação do
sulfeto a enxofre elementar Os reatores foram operados de forma descontínua (bateladas
convencionais) a temperatura controlada de 25ºC.
O Reator de Membrana Submersa (RMS) possuiu a membrana permeável a oxigênio
(tubo cilíndrico de silicone) imersa no meio líquido, com ar sintético pressurizado para que
ocorresse a difusão molecular para o meio líquido.
A segunda configuração, Reator de Membrana Externa (RME) teve como
característica a membrana externa ao reservatório e suas paredes em contato com ar
atmosférico. O meio, contido em um reservatório, era bombeado para o interior da membrana
e a troca gasosa era realizada por permeação do ar sob pressão atmosférica. A Figura 1
apresenta a representação esquemática das configurações e a Tabela 1 sumariza as suas
dimensões.

FIGURA 1: A) reator com membrana submersa (1-reservatório, 2- membrana permeável a oxigênio,
3 manômetro digital, 4-entrada de ar sintético, 5- agitador magnético) b) reator de membrana externa
(1- reservatório 2- membrana permeável, 3-bomba de deslocamento positivo, 4-agitador magnético).
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Tabela 1: Dimensões dos reatores microaeróbios.
Característica
Altura Total
Altura útil
Diâmetro interno
Volume total
Diâmetro membrana
Comp. Membrana

Reator de Membrana
Externa

Reator de Membrana
Submersa

40,0 cm
36,0
8,0 cm
1,8 L
8,0 x 12,8 mm
200 mm

30,0 cm
25,5 cm
9,5 cm
1,8 L
8,0 x 12,8 mm
200 mm

Com a finalidade de controlar os sistemas, foram escolhidas variáveis, denominadas
variáveis operacionais. O RMS teve como variável operacional a pressão de ar na membrana.
Para o RME principal variável foi o fluxo de líquido aplicado, calculado como a vazão de
líquido dividida pela área superficial da membrana em contato com o ar. As variáveis
operacionais são informadas na Tabela 2.
Tabela 2: Valores das variáveis operacionais para cada reator microaeróbio
Reator
Variável
Reator de membrana Submersa

Pressão (atm)

1,25 – 1,5

1,5 – 1,75

1,75 – 2,0

Vs (m.h-1)

9,3

37,3

65,3

Q (L/h)

1,2

4,8

8,4

Reator de membrana Externa

Procedimento experimental
O trabalho foi dividido em estudos fundamentais e operação dos reatores
microaerados. Os estudos fundamentais englobaram os ensaios hidrodinâmicos e os ensaios
para obtenção do coeficiente volumétrico global de transferência de massa (K La), ambos
realizados em triplicata. A operação dos reatores microaerados contou com os ensaios de
oxidação do sulfeto por via química e bioquímica, além da verificação da oxidação com a
presença de matéria orgânica.
Os ensaios de transferência de massa foram determinados pelo método dinâmico,
descrito por Atkison e Mavituna (1983). Os ajustes são descritos pelos autores e o coeficiente
volumétrico global de transferência de massa (KLa) foi obtido por ajuste linear.
A operação dos reatores foi realizada para as rotas de oxidação química, bioquímica e
oxidação do sulfeto presente em efluente de reator sulfetogênico. As rotas foram avaliadas em
diferentes faixas de pH e diferentes variáveis operacionais. Os ensaios foram realizados com
meio sintético, o qual preparado com concentrações aproximadas de 50 mg.L-1 de sulfeto na
forma de sulfeto de sódio nonahidratado (Na2S.9H2O) e adição de tampão fosfato. No meio
para os ensaios de oxidação bioquímica foi acrescentado meio sintético para condições
autotróficas descrita em Kuenen e Robertson (2006).
Para os ensaios de oxidação na presença de matéria orgânica foi utilizado como meio o
efluente de reator sulfetogênico. O reator foi alimentado com meio simulando esgoto sanitário
com concentração aproximada de DQO de 500 mg.L-1 e concentração de sulfato de 250 mg.L1
. O inóculo utilizado teve origem da unidade de lodos ativados da estação de tratamento da
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S/A São Carlos – Indústria de Papel e Embalagens. O mesmo foi enriquecido com meio com
meio nutricional descrito por Kuenen e Robertson (2006) nas três faixas de pH de trabalho.
A conversão do sulfeto a sulfato foi calculada em relação ao sulfeto dissolvido total
convertido. A conversão a enxofre elementar foi calculada por balanço proposto por Buisman
et al. (1989). Os cálculos de conversão são descritos nas equações de 1 a 5:
S-STDconvertido (mg.L-1) = S-STDini –S-STDfin

(1)

Conv. S-S04-2(mg.L-1) = S-S04-2fin - S-S04-2ini
-2

-2

Conv. S-S04 (%) = [(S-S04

fin -

-2

S-S04

ini

(2)

)/ S-STDini..] · 100

(3)

Conv. S0 (mg.L-1) = (S-STDconvertido - S-S04-2convertido)

(4)

Conv. S0 (%) = (Conv. S0 / S-STDini) · 100

(5)

Nas quais S-STD é a concentração de sulfeto total dissolvido, Conv. S-S04-2 se refere à
conversão total de sulfato e Conv. S0 à conversão à enxofre elementar.
Foi aplicado o método colorimétrico para a determinação de enxofre elementar, O
método possuiu caráter meramente qualitativo.
Métodos Analíticos
Oxigênio dissolvido foi aferido por sonda com medidor de oxigênio dissolvido por
luminescência Hach modelo LDO HQ10, pH e potencial redox foram monitorados por
métodos potenciométricos com eletrodos específicos. O íon sulfato foi analisados por
cromatografia iônica equipada com detector de condutividade e coluna IonPac® AS11HC
Anion-Exchange Column. O íon sulfeto foi analisado por método colorimétrico de azul de
metileno descrito em Standard Methods (1995). Enxofre elementar foi analisado
qualitativamente por método colorimétrico segundo Bartlett & Skoog (1954).
Resultados
Determinação do coeficiente de transferência de massa
Os resultados das estimativas dos coeficientes volumétricos globais de transferência de
oxigênio (KLa) cada reator microaerado estão sumarizados na Tabela 3.
Tabela 3: Valores dos coeficientes (kla) para cada variável operacional
referente ao rms e rme.
Reator de Membrana Submersa
Pressão
(Bar)
1,25 a 1,5

KLa
(h-1)
0,096
0,163

KLa Médio
(h-1)
0,123

Reator de Membrana Externa
Vs
(m/h)
9,3

0,110
1,5 a 1,75
1,75 a 2,0

0,082
0,081
0,070
0,108
0,106

KLa
(h-1)
0,144
0,154

KLa Médio
(h-1)
0,145

0,138
0,078

37,3

0,141
0,150

0,146

0,138
0,107

65,3

0,155

0,172
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Os valores de KLa encontrados para a aeração por difusão molecular em membrana
indicam que foi possível diminuir o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio para
o meio líquido em relação ao que se obtém na transferência por meio de borbulhamento de ar.
O estudo do KLa para cada variável operacional foi feito a fim de se verificar a
hipótese de que haveria alteração da transferência de oxigênio por meio da alteração da
variável operacional, possibilitando um mecanismo de controle do sistema. A hipótese se
baseou na teoria dos dois filmes, modelo segundo o qual a interface gás-líquido é visualizada
como sendo composto de dois filmes que atuam como estrutura restritiva às trocas entre gás e
líquido. Ao analisar a membrana como uma bolha de ar as estruturas resistivas seriam o filme
da fase gasosa para o reator de membrana submersa (RMS) e o filme da fase líquida para o
reator de membrana externa (RME). Em linhas gerais, a hipótese levantada era a de que a
variação da pressão no RMS provocaria alteração do filme da fase gasosa aumentando ou
diminuindo a transferência de oxigênio, enquanto a variação da velocidade do líquido no
interior da membrana (VS) no RME provocaria alteração do filme da fase líquida.

O2

O2

Figura 2: Representação das estruturas resistivas na membrana de silicone (1) Resistência
equivalente ao filme gasoso dentro da bolha; (2) Parede da membrana equivalente à interface
gás- líquido; (3) Resistência equivalente ao filme líquido próximo à interface.
Ao aplicar o teste estatístico ANOVA (α = 5%) foi possível aceitar a hipótese de
igualdade entre as médias dos ensaios, demonstrando que a alteração das variáveis não alterou
o processo de transferência de massa.
Esses resultados indicam que a alteração tanto do filme na fase gasosa quanto do filme
da fase líquida não resultaram em alteração na transferência de oxigênio da fase gasosa para a
fase líquida, demonstrando inviabilidade no uso das variáveis operacionais escolhidas para
controle do processo. Assim, torna-se necessário o estudo de novas variáveis para controle da
microaeração do sistema. Teoricamente, como já visto, o KL, ou coeficiente global de
transferência de massa [L].[T]-1 (ou coeficiente de película), está associado à interface
(SANT’ANNA JR., 2010) e a resistência na membrana de silicone estaria em sua parede.
Desta forma, o valor de KL poderá ser alterado pela alteração da espessura da parede da
membrana.
O parâmetro de quantificação de transferência de massa, o coeficiente volumétrico
global de transferência de massa, KLa [T]-1, pode ser alterado também pela variação do termo
“a” que é a área interfacial de transferência gás-líquido, definido pela Equação 6 :

→

(6)

Na qual: Al = área lateral do cilindro (membrana) e Vmemb. = Volume da membrana.
A equação 6 indica que o termo “a” do coeficiente global, depende somente do raio da
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membrana tubular. Desta forma, seria possível o controle do sistema por meio da alteração do
raio da membrana.
Foi possível notar, também, que o comprimento da membrana não influência na
transferência. Aplicando-se o método dinâmico em mangueiras com comprimento de 2,5 m
para o Reator de Membrana Externa foi obtida a média de 0,14 h-1 para o valor de KLa.
Estatisticamente, as médias obtidas nesse ensaio e nos ensaios com membranas de 0,2 m são
iguais, o que está de acordo com a fundamentação teórica.
Considerando o balanço de oxigênio no sistema, a equação 7 é obtida. Por meio da
equação a concentração de oxigênio dissolvido no meio pode ser alterada pelo raio da
membrana (que afeta a área interfacial de transferência) ou pelo KL, espessura da membrana.
Outra vantagem do sistema de membranas é a possibilidade de cálculo dos termos “K L” e o
termo “a” separadamente. Como as configurações apresentaram valor de “a” para a
membrana utilizada, considerando o diâmetro externo, de 3,125 cm-1, o KL médio para o RMS
foi de 0,040 cm.h-1 e 0,049 cm.h-1 para o RME.

(7)
Os ensaios de transferência de massa realizados no presente trabalho representam um
grande passo ao estudo da configuração e a utilização de membranas poliméricas porosas, já
que além de refutar a hipótese de influência velocidade de escoamento, pressão do gás e
comprimento da membrana sobre o KLa foi possível estabelecer novas variáveis de controle
do sistema (raio e espessura da parede da membrana polimérica), permitindo, assim, maior
domínio sobre os processos.
Operação dos reatores microaerados
As Tabelas 4 e 5 apresentam os dados de conversão das configurações RMS e RME
respectivamente para a oxidação química. A rota foi avaliada nas duas configurações e
apresentou baixa conversão de sulfeto a sulfato, apontando para conversão a enxofre
elementar acima de 80%.
Os dados de oxidação bioquímica e de efluente de reator sulfetogênico para o RME
são apresentados na Tabela 5, a qual apresenta as médias dos ensaios para os valores de pH de
7,6 a 10,4. As conversões a enxofre elementar foram menores em relação à via química,
exceto para o valor de pH 10,4 em ambas as rotas, entretanto, os valores de pH 7,6
apresentaram baixas conversões de sulfeto a enxofre elementar.
A literatura reporta faixas ótimas de conversão do sulfeto a enxofre em valores de pH
entre 7,5 e 8, Buisman et al. (1989) utilizaram biomassa adaptada a pH 7,5 e encontraram um
ponto ótimo de oxidação do sulfeto a enxofre elementar em uma faixa de pH entre 8,0 e 8,5,
enquanto as menores velocidades de conversão se encontravam na faixa de 6,5 – 7,5 e acima
de 9,5. Krishnakumar et al. (2005) relataram eficiência de conversão em enxofre elementar
próxima a 80% e conversão a sulfato de 2-3% em pH igual a 8,0. Janssen et al. (1998)
obtiveram máxima conversão de enxofre também em pH igual a 8,0. A diferença entre os
resultados pode estar ligada ao inóculo utilizado. Entre as condições pode-se elencar a escolha
do mesmo, o processo de enriquecimento, ou ainda a concentração de biomassa utilizada nos
ensaios.
A conversão a enxofre elementar também foi verificada por meio do método
colorimétrico que indicou a presença do elemento nas amostras finais para todas as rotas de
oxidação. Houve a formação visível de partículas nas mangueiras e no reservatório nos
ensaios com pH superior a 9,0 para a oxidação bioquímica e de efluente de reator
sulfetogênico. Para a via química a formação, em ambas as configurações, apresentou
deposição fina de coloração esbranquiçada tanto na mangueira do RME quanto no
reservatório do RMS. Para as rotas de oxidação bioquímica e de efluente de reator
sulfetogênico o material depositado foi composto por partículas maiores com coloração
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amarelo palha. A diferença física entre as partículas é relatada na literatura. Janssen et al.
(1999) descreveram o enxofre biologicamente produzido com coloração amarelo palha e com
características hidrofílicas. Tal fato sugere a formação de enxofre produzido pelos
microrganismos, mesmo sob a hipótese de não adaptação da biomassa.
Tabela 4: Valores das variáveis monitoradas e valores de conversão de STD a sulfato e
enxofre referentes a oxidação química para o RMS.

Oxidação
Química

RMS

Variáveis
Operacionais

Pressão
(bar)

pH

1,29 ± 0,04
1,75 ± 0,32
1,36 ± 0,17
1,54 ± 0,35
1,55 ± 0,1

8
8
10
10
9

S-STD (mg.L-1)

S-SO4-2
(mg.L-1)

Conversões (%)

Inicial

Final

Inicial

final

S-STD

59,64
59,93
52,36
63,71
53,14

0,78
1,36
2,62
5,14
1,84

1,37
6,57
2,23
2,63
9,27

4,66
6,60
3,11
6,30
10,83

98,7
97,75
95,0
91,9
96,53

S-

S04-2

5,5
0,05
1,7
5,7
2,95

S

Tempo
batelada (h)

0

93,2
97,7
93,3
86,2
93,58

96
144
96
168
168

Oxidação Ef.
Reator
Sulfetog.

Oxidação
Bioquímica

Oxidação
Química

RME

Tabela 5: Valores das variáveis monitoradas e valores de conversão de STD a sulfato e
enxofre referentes as três rotas de oxidação para o RMS.




S- STD
(mg.L-1)

S-SO4-2
(mg.L-1)

Conversões (%)

pH

Inicial

Final

Inicial

Final

S-STD

S-S04-2

S0

Tempo
batel. (h)

7,6
8,2
9,1
10,0
10,4

42,57
54,4
49,5
42,9
45,77

1,75
0,9
4,4
1,5
0,78

1,37
1,9
2,7
4,6
1,04

7,43
18,6
8,2
9,2
8,80

95,9
98,5
91,8
96,7
98,3

14,2
31,0
11,5
11,2
17,0

81,7
67,5
80,4
85,5
81,4

144
110
168
120
72

7,6
8,1
9,0
10,0
10,4

44,70
34,04

3,01
3,49

61,34
61,30

91,45
68,14

93,3
89,7

67,3
20,1

25,9
69,6

52,0
60,4
61,96

3,0
3,3
1,84

74,0
77,8
81,63

113,4
83,3
83,63

94,2
94,8
97,0

77,3
9,6
3,2

17,0
85,3
93,8

72
48
72
86
96

7,6
8,1
9,0
10,1
10,4

56,15
50,91

4,85
0,87

18,70
24,81

61,07
50

91,36
98,29

75,46
49,48

15,9
48,8

47,1
39,2
37,2

1,8
2,7
0,48

23,6
33,1
30,3

47,3
43,3
34,3

95,9
92,1
98,7

47,5
23,5
10,8

48,4
68,6
87,9

72
24
91
48
72

Os altos valores de concentração inicial de sulfato se justificam pela adição da solução de
micronutrientes, a qual continha FeSO4, CuSO4 e ZnSO4 e devido ao meio de
enriquecimento do inóculo que continha MgSO4.

As tabelas 4 e 5 apresentam também os tempos totais de ensaio, os quais os foram para
via bioquímica e de efluente de reator sulfetogênico mais curtos em relação à via química.
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Buisman et al. (1990) reportaram que a oxidação química não catalisada pode ser até 75
vezes mais lenta que a oxidação biológica para concentrações de sulfeto inferiores a 10 mg.L-1
e até 7 vezes mais lenta para concentrações próximas a 100 mg.L-1. Os tempos de batelada
para a via química foi aproximadamente 2 vezes mais lenta em relação as demais rotas
analisadas.
A Figura 3 apresenta o perfil de ensaio para a via química no RME em valor de pH 9,0
e para o ensaio bioquímico no RME em o valor de pH 8,0. Para o ensaio químico o valor de
STD foi de 31 mg.L-1 e para o bioquímico a concentração inicial foi de 57,5 mg.L-1. Para
ambas as rotas, a oxidação do sulfeto inicia-se após as 10 primeiras horas de ensaio. A
literatura reporta a total oxidação do sulfeto com baixos tempos de detenção hidráulica. Syed
e Henshaw (2003) obtiveram total oxidação do sulfeto (91 mg.L-1) com TDH de até 4,1
minutos. Os altos tempos de batelada encontrados sugerem a necessidade de estudos de
otimização e dos principais fatores de influência, como o uso de catalisadores.

Figura 3: Curvas de decaimento do sulfeto (S-STD) e conversão a sulfato (S-SO4-2) para rota
de oxidação química e bioquímica respectivamente.
As rotas de oxidação bioquímica, de efluente de reator sulfetogênico se mostraram
mais sensíveis à variação do pH. As maiores conversões foram obtidas em valores de pH
superiores a 10,0 e pode estar relacionado à biodisponibilidade do sulfeto na forma S-2 ou
ainda a uma maior contribuição da via química no processo de oxidação. O resultado indica
também a necessidade de estudos para verificação da contribuição da via química e
biodisponibilidade do sulfeto.
Foi observada também a possível formação de polissulfetos nos ensaios realizados
com o RME para valores de pH 7,6, 8,0 e 9,0. A formação foi evidenciada pela alteração da
coloração do meio, o qual apresentou coloração verde-amarelada e posteriormente coloração
esbranquiçada, após o total consumo do sulfeto. Buisman et al. (1989) e Janssen et al. (1995)
relacionaram a coloração verde-amarelada com a formação de polissulfetos (principalmente
tetra e pentassulfetos) e o esbranquecimento do meio com a formação de enxofre elementar.
Buisman et al. (1989) reportaram a formação visível de polissulfetos em ensaios com
concentrações que excediam 30 mgS-2.L-1 e, quando a concentração decaia abaixo de 20 mgS2 -1
.L , o meio se tornava branco e turvo, indicando a presença de enxofre elementar. Buisman
et al. (1990) reportaram que a formação de polissulfetos somente se tornou visível com
concentrações acima de 75 mgS-2.L-1, provavelmente devido à ausência de solução
tamponante ou qualquer concentração traço de metal que poderia catalisar a reação. Na
ausência de catalisadores são necessárias baixas concentrações de oxigênio ou concentrações
mais altas de sulfeto para que ocorra a oxidação parcial do sulfeto a enxofre elementar.
Buisman et al. (1989) também utilizaram tampão fosfato o que pode ter catalisado a reação, já
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que o tampão fosfato foi relatado como agente catalisador da oxidação química por Chen &
Morris (1972). A alteração do meio pode então ser relacionada com a formação de
polissulfetos e enxofre elementar provavelmente ocorrida devido à ação catalisadora do
tampão fosfato.
A aplicação da metodologia de planejamento experimental possibilitou também o
estudo da influencia das variáveis pressão, velocidade de escoamento no interior da
membrana (vs) e pH. Para o RME a variável pH, entre outros fatores, foi provavelmente a
variável preponderante no processo e a variável velocidade de escoamento no interior da
membrana (vs) não interferiu no sistema. O resultado estatístico está de acordo com os
resultados obtidos para a transferência de oxigênio, que mostraram que as variáveis
operacionais, pressão e velocidade de escoamento no interior da membrana (vs), não exercem
influencia na transferência e consecutivamente na oxidação do sulfeto.
Conclusões
A utilização da membrana de silicone também se mostrou eficiente quanto à
microaeração do meio ao apresentar valores de coeficiente volumétrico de transferência de
oxigênio da ordem de 0,10 h-1 para o reator de membrana submersa (RMS) e 0,146 h-1 para o
reator de membrana externa (RME).
O RMS apresentou alto percentual de coversão a enxofre para a oxidação química,
mas este demonstrou dificuldades operacionais como o controle da pressão interna da
mangueira, enquanto o RME demonstrou viabilidade operacional.
As rotas de oxidação bioquímica, incluindo os ensaios de oxidação de efluente de
reator sulfetogênico se mostraram mais sensíveis à variação do pH.
Outra observação inerente à faixa de pH utilizada foi a possível formação de espécies
de polissulfetos em faixa de pH de 7,6 a 9,0 na configuração RME. Este é um importante
resultado haja visto a natureza anticorrosiva das espécies de polissulfetos, que podem ser
utilizados principalmente em plantas de processamento de petróleo.
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Resumo: A remoção de sulfato e de matéria orgânica simultaneamente em sistemas
anaeróbios tem sido apontada como uma opção para tratamento de águas residuárias ricas
em sulfato. Este estudo teve como objetivo avaliar a sulfetogênese para águas residuárias
sintéticas, simulando esgota sanitário médio e forte, sob relação DQO/[SO42-] igual a 2 em
um reator contínuo de leito ordenado com volume útil de 4,77 L. O meio suporte foi composto
de hastes de poliuretano orientadas verticalmente dentro da zona de reação. O reator foi
operado com tempo de detenção hidráulica de 12h em duas condições diferentes quanto às
concentrações de sulfato e de DQO afluentes. Na condição I as concentrações de DQO e
sulfato afluentes foram, respectivamente, 500 mg.L-1 e 250 mg.L-1, enquanto na condição II os
valores foram de 1000 mg.L-1 e 500 mg.L-1. As eficiências médias de remoção de sulfato
foram de 76 e 72 % para as condições I e II, respectivamente, enquanto as eficiências de
remoção de DQO foram próximas a 100% na condição I e 89% na condição 2. Os resultados
permitiram concluir que o reator se mostrou adequado para a remoção de matéria e sulfato
de águas residuárias com relação DQO/sulfato de 2 e concentração de sulfato até 500mg.L-1..
Introdução
Os principais problemas ambientais que influenciam no desequilíbrio do ciclo do
enxofre na natureza relacionam-se às atividades antropogênicas, como a disposição de águas
residuárias com elevadas concentrações de compostos de enxofre, utilizados como aditivos
em processos industriais ou que estejam presentes em sua matéria prima.
A atual tendência de reúso de águas residuárias industriais que podem apresentar
acúmulo de sais como o sulfato e de sulfeto aliada às restrições para emissão de sulfato
impostas pela legislação vigente, tornam necessária a adequação dos sistemas de tratamento,
com enfoque na remoção de compostos sulfurosos. A presença de sulfato em águas
residuárias pode representar sérios problemas quando o processo de tratamento anaeróbio é
adotado. A geração de sulfeto pode causar problemas de odor e corrosão, além de toxicidade
no meio aquático.
Em solução aquosa ou gasosa o sulfeto de hidrogênio (H2S) pode causar problemas
químicos (corrosão, odor, aumento da DQO efluente) e biológicos (toxicidade, inibição) que
podem afetar o processo de tratamento de águas residuárias. Esses fatores foram,
tradicionalmente, uma barreira para a aplicação mais ampla dos processos anaeróbios de
tratamento de águas residuárias contendo altas concentrações de sulfato geradas em diversos
tipos de indústrias (Colleran et al.,1995).
Os principais problemas conhecidos relacionados à presença de altas concentrações de
sulfato afluente em reatores anaeróbios são: competição entre bactérias redutoras de sulfato
(BRS) e arqueas metanogênicas pelos mesmos substratos (H2, acetato); sensibilidade das
arqueas metanogênicas, levando a inibição da metanogênese quando a concentração de sulfeto
ultrapassa certos limites; precipitação de metais traços, causando deficiências nutricionais no
reator (Speece, 1996).
Apesar de a sulfetogênese ser considerada um empecilho para o tratamento de águas
residuárias em reator anaeróbio, desde a década de 90, pesquisadores têm apontado o
potencial de tratamento de águas residuárias orgânicas e sulfurosas. Sob anaerobiose pode
ocorrer além da remoção de matéria orgânica, a conversão de compostos oxidados de enxofre
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a sulfeto, cuja remoção das frações presentes nos efluentes líquido e gasoso pode ser realizada
em processo sequencial.
Diversos estudos foram realizados nos últimos anos para analisar a remoção de sulfato
presente em diferentes águas residuárias utilizando reatores anaeróbios (Esposito et
al.,2003,Vassoughi et al.,2003, Weijma et al.,2003, Omil et al., 1997, Greben et al.,2000,
Silva et al.,2002, Damianovic e Foresti,2006, Damianovic e Foresti,2008), permitindo
concluir que a implantação da tecnologia anaeróbia para redução de sulfato, associada à
competição entre BRS e arqueas metanogênicas, depende principalmente da relação
DQO/[SO4-2], da fonte de carbono, das condições ambientais e operacionais, enfocando o
inóculo e a manutenção dos microrganismos participantes nos reatores. Entretanto, os autores
op.cit. obtiveram resultados não uniformes com relação às variáveis estudadas e os atribuem a
influência de numerosos fatores na competição entre arqueas metanogênicas e BRS, como
cinética de crescimento, propriedades de imobilização dos microrganismos, difusão do
substrato no biofilme e condições ambientais como concentração de sulfeto, temperatura e
pH, entre outros.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a sulfetogênese para uma relação DQO/[SO42-]
afluente de 2, utilizando-se água residuária sintética complexa baseada em esgoto sanitário,
apresentando distintas concentrações de matéria orgânica e sulfato. Uma nova concepção de
reator (reator de leito ordenado), que permite manter elevada concentração de biomassa, pela
imobilização em material suporte e fluxo contínuo tendendo a pistonado foi utilizada.
Material e Métodos
Reator
O reator de leito ordenado e fluxo contínuo utilizado foi concebido por Mockaitis
(2011) e teve sua construção baseada no conceito de módulos cambiáveis, de modo que
eventuais alterações no projeto poderiam ser aplicadas mais facilmente e de maneira menos
onerosa, uma vez que os componentes do reator são interligados por flanges, permitindo a
troca de um componente de forma independente. A Figura 1 apresenta o esquema
simplificado do reator utilizado no presente projeto de pesquisa. Os módulos cambiáveis são
as partes enumeradas 4 (cabeçote) e 3 (zona de mistura) e estão unidas ao corpo do reator por
flanges.
A construção do corpo do reator foi realizada em acrílico transparente e as dimensões
foram obtidas adotando-se o volume como sendo de um típico reator de bancada, e o diâmetro
interno foi fixado em um valor comercial disponível do tubo de acrílico. As demais
dimensões foram calculadas a partir destes dois valores, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 Características e dimensões do reator.
Característica
Diâmetro Interno

Dimensão
90 mm

Altura Total
Altura Útil
“Headspace”
Volume Útil

900 mm
750 mm
30 mm
4,77 L
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Figura 1: Esquema de reator de leito ordenado, (1) afluente, (2) bomba peristáltica, (3) câmara
de distribuição, (4) dreno; (5) saída do biogás a partir do “headsapace” (câmara de separação
das fases líquida e gasosa), (6) saída do efluente, (7) zona reacional do reator, (A a G) pontos
intermediários de amostragem. Medidas em mm.(Mockaitis, 2011)
Meio suporte
O material suporte era composto por 17 hastes de espuma de poliuretano de densidade
23 kg.m-3 no formato de prisma de base quadrada com arestas de 1 cm e comprimento de 70
cm , que possuía como funções, fornecer suporte para o crescimento e aderência da biomassa,
além de ordenar o fluxo dentro do reator. A orientação do fluxo é dada pela disposição das
hastes em dois octógonos circunscritos concêntricos e uma haste central, conforme ilustrado
pela Figura 2. A imobilização da biomassa presente no inóculo foi realizada conforme
metodologia apresentada pro Zaiat et al. (1994).

Figura 2 - Esquema de corte transversal do corpo do reator mostrando a disposição das hastes
de espuma de poliuretano (Mockaitis, 2011).
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Água residuária
Utilizou-se água residuária sintética complexa simulando o esgoto sanitário doméstico,
conforme composição apresentada na Tabela 2. Para estudo da sulfetogênese, a água
residuária foi enriquecida com sulfato na forma de sulfato de sódio.
Tabela 2 -Composição da água residuária sintética(Baseado em Torres,1992).
Condição
I
II
Constituintes
Concentração (mg.L-1)
DQO (mg L-1)
500
1000
Sacarose
35
70
Amido
114
228
Celulose
34
68
Extrato de carne
208
416
Óleo de Soja
51
102
Cloreto de Sódio (NaCl)
250
500
Cloreto de Cálcio (CaCl2.2H2O)
4,5
9,0
Cloreto de Magnésio (MgCl2.6H2O)
7
14
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)
200
200
Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS)
15
30
Após a preparação, o substrato era mantido sob refrigeração (4ºC) para evitar a
fermentação.
Inóculo
O inóculo utilizado foi biomassa proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo e
escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de abatedouro de aves (Dacar
Industrial S.A.).
Determinações analíticas
As determinações analíticas realizadas para o afluente e efluente e as metodologias
adotadas foram: DQO para amostras não filtradas e filtradas (APHA,2005), sulfato
(EPA,1993), sulfeto (APHA,2005), pH (eletrodo de pH), ácidos voláteis (Moraes et al,2000).
Para a condição II, foram realizadas alterações metodológicas quanto à forma de
monitoramento e a medição da DQO filtrada. A fim de eliminar a interferência do sulfeto na
determinação de DQO foi adicionado sulfato de zinco em excesso, promovida agitação e
filtração para precipitação do sulfeto, conforme HIRASAWA (2007). Dessa forma, o balanço
de massa da matéria orgânica pode ser realizado adequadamente com base na DQO e nos
ácidos voláteis.
Procedimento experimental
Após a inoculação da biomassa, segundo protocolo descrito por Zaiat et al. (1994), o
reator foi mantido em operação em circuito fechado por uma semana, visando o
desenvolvimento do biofilme e adesão da biomassa ao suporte.
Após etapa de adaptação, o reator foi operado em duas condições distintas quanto à
concentração de DQO e sulfato afluentes, com a relação de DQO/[SO42-] mantida em 2
visando fornecer elétrons em abundância, provenientes de diferentes fontes orgânicas, para
realização da redução de sulfato.
Na condição I as concentrações de DQO e sulfato afluentes foram, respectivamente,
500 mg.L-1 e 250 mg.L-1. Na condição II as concentrações foram dobradas em relação à
condição I.
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O reator foi operado com tempo de detenção hidráulica de 12 h e a temperatura foi
controlada em 25 ± 1 ºC.
Resultados e discussão
Remoção de sulfato e produção de sulfeto
O reator foi operado continuamente durante 147 dias. Durante a operação na condição
I (período de 1 a 56 dia de operação), a remoção de sulfato, considerando o efluente final
(ponto 6 Figura 1) foi inferior à obtida considerando-se a amostra tomada em ponto G (Figura
1). O incremento na concentração de sulfato do ponto G para o efluente foi ocasionado pela
oxidação do enxofre elementar formado e depositado na cabeça do reator (dado não
apresentado). Com o objetivo de minimizar o aporte de oxigênio foi realizada a troca do
cabeçote do reator após o 57° dia de operação.
A eficiência média de remoção de sulfato aumentou de 38 ± 11% para 76 ± 16%
(Figura 3), após a troca do cabeçote. Os dados obtidos após a troca do cabeçote foram
considerados para avaliação dos processos envolvidos.

Figura 3 - Monitoramento de sulfato e sulfetos totais dissolvidos durante a operação.
A eficiência máxima de remoção de sulfato durante a condição I foi de 100%,
enquanto para a condição II foi de 85%. As remoções médias de sulfato foram semelhantes
para as duas condições estudadas ao longo da operação. O aumento da concentração de
sulfetos totais dissolvidos (Figura 3, Tabela 3) mostrou que as alterações nas concentrações de
alimentação não criaram perturbações significativas no processo sulfetogênico, evidenciando
a robustez do reator para as cargas de sulfato estudadas. Resultados similares foram obtidos
por Damianovic e Foresti (2006) em reator anaeróbio horizontal de leito fixo utilizando etanol
e ácidos voláteis como substrato, com relação DQO/[SO42-] igual a 2,6 e concentrações de
DQO e sulfato de 1290 e 500 mg.L-1, respectivamente.
Tabela 3-Concentrações de DQO, sulfato, STD e pH no afluente e efluente e eficiência média
de remoção de DQO e sulfato.
Afluente
Efluente
2DQO
SO4
DQO
SO42STD
-1
-1
-1
(mgO2.L ) (mg.L ) pH (mgO2.L ) (mg.L-1) (mg.L-1) pH
449± 72
257±60 7,9-7,3
67±19
61±44
73±9 8,3-7,0
Condição I
139±72 132±16 8,1-7,7
Condição II 1090±138 489±25 6,8-7,7 179±40

Remoção
de sulfato
(%)
76±16
72±14

Remoção de
DQO
(%)
83±5*
84±4

*O sulfeto presente na amostra não foi excluído, contribuindo para a DQO.
449

A avaliação da estabilidade do reator ao longo da operação foi inferior à observada por
Damianovic e Foresti (2006) em reator horizontal de leito fixo e substrato sintético com
etanol e ácidos orgânicos, que apresentou desvios menores do que 5%. Os resultados obtidos
no presente estudo foram similares aos de Omil et al. (1997) em UASB de bancada utilizando
ácidos voláteis como substrato, com relação DQO/[SO42-] igual a 2 e TDH de 6h, que
obtiveram remoção máxima de sulfato de 70%.
Os resultados apresentados indicam o potencial de utilização de reatores vertical de
leito fixo no processo de remoção de sulfato de águas residuárias.
DQO
A eficiência de remoção de DQO foi reduzida na condição II em relação à condição I.
A hipótese elaborada para a ocorrência desse fenômeno é a de que a concentração de sulfeto
produzida foi tóxica para a biomassa estabelecida no reator. A Tabela 3 apresenta valores
médios de remoção de DQO praticamente constantes ao longo de toda a operação, entretanto,
como exposto no item 2.5, durante a condição I a determinação analítica de DQO efluente não
excluía a concentração de sulfetos totais dissolvidos, provocando assim a leitura de uma
remoção de DQO menor do que a real.
A Figura 4 apresenta o comportamento do reator quanto a DQO afluente e a DQO
efluente no período de operação.

Figura 4 - Monitoramento da DQO durante a operação do reator. Na condição II foi excluída
a contribuição do sulfeto.

A Figura 5 apresenta o monitoramento da DQO efluente e da concentração de sulfetos
totais dissolvidos durante a condição I para demonstrar a influência deste no valor na DQO
efluente.
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Figura 5 - Monitoramento de DQO efluente e STD durante a condição I.
A concentração de ácidos orgânicos voláteis, que representam parcela significativa da
matéria orgânica no efluente de reatores anaeróbios, foi nula na maior parte do período da
Condição I (Figura 6) em amostras do efluente, evidenciando a capacidade do reator na
remoção de matéria orgânica. Na Condição II determinaram-se ácidos voláteis, especialmente
ácido acético (Figura 6), associado à inibição de arqueias metanogênicas acetoclásticas.

Figura 6 - Monitoramento de ácidos orgânicos voláteis ao longo da operação.
O valor máximo de eficiência de remoção para a condição II foi de 88% e a
concentração no efluente foi superior à condição I. A DQO remanescente, observada pela
presença de ácidos voláteis (Figura 6), foi atribuída à toxicidade do sulfeto dissolvido que
apresentou valor médio de 132 mg L-1, uma vez que as cargas orgânicas e de sulfato são
consideradas baixas de acordo com Damianovic e Foresti (2009). Durante a operação de um
reator anaeróbio horizontal de leito fixo utilizando etanol e ácidos voláteis como substrato de
Damianovic e Foresti (2006) observaram eficiências médias de remoção de DQO superiores a
90% para relações de DQO/[SO42-] superiores a 2.O elevado rendimento pode ser atribuído à
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fonte de matéria orgânica prontamente disponível utilizada naquele experimento, enquanto no
presente estudo o substrato complexo dificulta o processo de degradação, resultando em
menores eficiências de remoção de DQO para o mesmo tempo de detenção hidráulica.
Damianovic e Foresti (2009) demonstraram que a associação da sulfetogênese e
metanogênese é viável para o tratamento de águas residuárias ricas em sulfato em reatores
anaeróbios horizontais de leito fixo, já que os processos permanecem em equilíbrio com
concentrações de sulfato de até 2000 mg.L-1. Para a configuração de reator apresentada no
presente estudo foi possível observar que para a concentração de sulfato de 500 mg.L-1 houve
redução na eficiência de remoção de DQO, demonstrando uma possível inibição da atividade
das arqueas metanogênicas, enquanto a eficiência de remoção de sulfato manteve-se
praticamente constante ao longo de toda a operação. A Figura 6 permite observar um acúmulo
de ácido acético nas amostras de efluentes da condição II, indicando que o ácido acético não
foi degradado pelas arqueas metanogênicas, corroborando com a hipótese de inibição devido à
concentração de sulfeto dissolvido.
Conclusão
O reator anaeróbio contínuo de leito ordenado utilizado foi adequado para a remoção
simultânea de sulfato e matéria orgânica, apresentando-se como uma ferramenta importante a
ser avaliada no tratamento de águas residuárias orgânicas ricas em sulfato.
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Resumo. Neste trabalho, avaliou-se o desempenho de um reator de leito fixo ordenado
submetido à aeração intermitente, em escala de bancada, na remoção de matéria orgânica e
nitrogênio de efluente de reator anaeróbio. O reator foi alimentado continuamente com
efluente de um reator UASB usado no tratamento de águas residuárias de um abatedouro de
aves. O tempo de detenção hidráulica (TDH) foi mantido em 24 horas durante as cinco fases
operacionais a que o reator foi submetido. As fases se diferenciaram apenas quanto à
duração dos períodos aerados e sem aeração. Os melhores resultados de remoção de
nitrogênio foram obtidos na Fase V (8 ciclos diários de 1 hora de aeração interrompida por 2
horas). Nessas condições, para afluente com DQO total de 418 mg.L-1, NTK de 169 mg.L-1 e
N-NH4 de 112 mg.L-1, obteve-se efluente com DQO total de 22 mg.L-1, NTK de 6,4 mg.L-1,
N-NH4 de 6,4 mg.L-1, N-NO3 de 58 mg.L-1 e não foi detectado N-NO2. Nesta fase, a eficiência
média de remoção de nitrogênio foi de 62%. Análises de microscopia ótica e biologia
molecular associadas a estudo de atividade microbinana detectaram a atividade de bactérias
que realizam ANAMMOX, contribuindo para compreensão dos processos envolvidos.
Introdução
O efluente líquido de abatedouros de frango é caracterizado por altas cargas de matéria
orgânica, sólidos em suspensão, óleos e graxas, nitrogênio e fósforo. Resíduos de sangue, de
fezes e de gordura são as principais fontes de matéria orgânica e de nutrientes (Del Nery et al.,
2007).
A remoção de compostos nitrogenados de águas residuárias se dá, usualmente, por
meio dos processos biológicos sequenciais de nitrificação e desnitrificação, dos quais
participam bactérias autotróficas e heterotróficas, em condições aeróbias e anóxicas,
respectivamente. A etapa de desnitrificação pode ainda ocorrer por processos autotróficos,
dentre os quais se destaca o ANAMMOX (ANaerobic AMMonium OXidation), em que o
NH4+ é convertido diretamente a N2 gasoso utilizando NO2- como receptor de elétrons.
A remoção de nitrogênio pode ser feita com o uso de sistemas que possam integrar os
processos de nitrificação e desnitrificação em uma mesma unidade (Canto et al., 2007).
Existem vários projetos desenvolvidos com êxito para esse fim, entre eles o de reator de fluxo
contínuo e leito fixo ordenado, proposto neste estudo, para o tratamento de esgoto sanitário
sintético (Moura et al., 2012; Mockaitis et al., 2011).
Este trabalho teve por objetivo identificar os processos biológicos envolvidos na
remoção de matéria orgânica residual e nitrogenada de água residuária proveniente de um
reator UASB de abatedouro de frango, em uma única unidade. O reator utilizado apresentava
fluxo contínuo com biomassa imobilizada em leito ordenado, escoamento ascendente, em
escala de bancada, e operado sob aeração intermitente.
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Material e métodos
Instalação experimental
Reator. O reator, de formato cilíndrico, foi construído em acrílico, com 80 cm de
altura e diâmetro interno de 14,5 cm, com duas entradas junto à base (alimentação do afluente
e entrada da vazão de recirculação) e duas saídas junto ao topo (saída do efluente tratado e da
vazão de recirculação). A razão de recirculação em relação à vazão de entrada (QR:Q) era de
6:1. Tanto a alimentação quanto a recirculação foram feitas com o auxílio de bombas
dosadoras de diafragma da marca ProMinent, Série Beta, Modelo Concept Plus, comandadas
por temporizadores. A aeração do sistema foi feita com um aerador de aquário Marca Regent
modelo 8500. O sistema foi mantido em uma câmara climatizada à 30±1ºC (Figura 1).
Meio suporte. O reator foi preenchido com 13 tubos cilíndricos de espuma de
poliuretano (PU) com diâmetro de 2 cm e comprimento de 70 cm que serviram de meio
suporte à biomassa. A espuma utilizada tinha densidade de 22 g.L1 e porosidade de 92%.

Figura 1. Esquema do reator de leito ordenado (A1: entrada do afluente; A2:entrada da
recirculação; A3: saída do efluente; A4: saída para recirculação). Fonte: Moura et al., 2012.
Operação do reator
Inóculo. O inóculo utilizado no experimento foi proveniente de um reator de lodos
ativados, com atividade nitrificante, da estação de tratamento de águas residuárias da Fábrica
de Motores da Volkswagen, localizada em São Carlos/SP, e foi imobilizado segundo método
proposto por Zaiat et al. (1994).
Fase de adaptação. Depois de inoculado, o reator foi alimentado com efluente de
reator UASB utilizado no tratamento de abatedouro de aves e operado em batelada, sob
aeração contínua, por 7 dias, para permitir o desenvolvimento de biomassa nitrificante.
Períodos aeróbios/anóxicos. Terminada a fase de adaptação, o reator passou a ser
alimentado em regime contínuo com TDH de 24 horas. A duração dos períodos aeróbios foi
diminuída gradualmente, iniciando-se com aeração contínua e terminando em uma hora. Essa
estratégia visou a avaliar a relação entre os períodos aerados e não aerados que resultaria na
maior a eficiência de remoção de nitrogênio. A operação do sistema foi dividida em cinco
fases (Tabela 1), em função da duração das fases aeróbia/anóxica.
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Tabela 1. Fases experimentais utilizadas e duração dos períodos anóxicos e aeróbios de cada
uma.
Fase
Aeróbia
Anóxica
TDH
Duração
(horas)
(horas)
(horas)
(dias)
6
0
24
24
I
4
2
24
11
II
2
1
24
8
III
1,5
1,5
24
25
IV
1
2
24
56
V
Substrato e condições de operação
Água residuária. A água residuária utilizada durante todo o experimento foi o efluente
de um reator UASB do abatedouro de frangos Céu Azul, localizado em Sorocaba, SP (Tabela
2).
Tabela 2. Médias das variáveis analisadas
respectivos desvio padrão.
Variáveis
Fase I
(DP)
7,4 a 8,1
pH
817 (129)
Alcalinidade
(mg CaCO3.L-1)
147 (13)
NTK (mg.L-1)
110 (14)
N-NH4 (mg.L-1)
-1
126 (79)
DQO filtrada (mg.L )
383 (197)
DQO total (mg.L-1)
113 (n.a.)
DBO filtrada (mg.L-1)
169 (n.a.)
DBO total (mg.L-1)
-1
214 (180)
SST (mg.L )
162 (121)
SSV (mg.L-1)
-1
38 (n.a.)
Óleos e graxas (mg.L )
0,147
Carga aplicada NKT
(kg/m3.dia)
2,2
DQOT/DBO
2,6
DQOT Afluente/NKTAfluente
n.a.: não analisado; DP: desvio padrão

no afluente de cada fase do experimento com
Fase II
(DP)
7,7 a 8,2
739 (140)

Fase III
(DP)
7,3 a 7,9
673 (103)

Fase IV
(DP)
7,6 a 8,0
711 (103)

Fase V
(DP)
7,3 a 8,1
736 (156)

127 (3)
112 (18)
243 (23)
370 (18)
n.a.
n.a.
384 (81)
268 (50)
n.a.
0,127

142 (24)
115 (11)
204 (65)
319 (26)
107 (n.a.)
194 (n.a.)
129 (12)
104 (1)
28 (n.a.)
0,142

152 (11)
115 (3)
130 (49)
376 (78)
122 (n.a.)
157 (n.a.)
525 (276)
299 (84)
36 (n.a.)
0,153

169 (9)
112 (15)
139 (16)
418 (150)
69 (n.a.)
117 (n.a.)
834 (11)
543 (1)
21 (n.a.)
0,169

n.a.
2,4

1,6
2,2

2,4
2,4

3,6
2,5

Monitoramento do reator
Variáveis analisadas. Durante o experimento foram analisados: pH, alcalinidade,
NTK (Nitrogênio Total Kjeldahl), N-NH4+ (nitrogênio amoniacal), N-NO2- (nitrito), N-NO3(nitrato), SST (Sólidos Suspensos Totais), SSV (Sólidos Suspensos Voláteis), OD (Oxigênio
Dissolvido) e DQO (Demanda Química de oxigênio). As análises de nitrato e nitrito foram
feitas em Cromatógrafo de Íons da Marca Dionex modelo ICS 5000. As condições
empregadas no cromatógrafo foram: eluente de 4,5mM de Na2CO3/0,8mM de NaHCO3 com
vazão de 1,0 mL.min-1, coluna Ion Pac AS23 (4 x 250 mm) e pré coluna Ion Pac Guard AG23
(4 x 50 mm) à temperatura de 30ºC, detector eletroquímico operado em modo de
condutividade e bomba de gradiente, bomba supressora de auto regeneração de ânions. A
análise de alcalinidade foi feita segundo método descrito por Ripley (1986). Todas as outras
análises foram feitas segundo métodos descritos em APHA (1998).

456

Cálculo da eficiência do reator. A eficiência do reator para remoção de N total foi
calculada, para cada fase, utilizando-se a Equação I. Já a eficiência de nitrificação foi
calculada, para cada fase, segundo a Equação II.
Remoção de Nitrogênio Total (%) = (NTKA – NTKE – N-NO3-E)/NTKA x
100
Nitrificação (%) = (NTKA - NTKE)/NTKA x 100
Desnitrificação (%) = (NTKA - NTKE - N-NO3-E)/ (NTKA - NTKE) x 100

(Equação I)
(Equação II)
(Equação
III)

Onde:
- NTKA: Nitrogênio Total Kjeldahl Afluente
- NTKE: Nitrogênio Total Kjeldahl Efluente
- N-NO3E: Nitrogênio do Nitrato Efluente
Análises microscópicas
Ao final do experimento foram feitas análises de microscopia óptica comum de
contraste de fase e epifluorescência, utilizando microscópio da Marca Olympus BX60,
acoplado a câmera com captura de imagem e software Image-Pro Plus.
Estudo de atividade ANAMMOX
Para corroborar a atividade Anammox, foram montados três reatores, com 250 mL de
volume cada, operados em batelada, onde foi adicionado meio de cultivo que propiciasse o
desenvolvimento de bactérias Anammox, composto por N-NO2 e N-NH4, adaptado de Van de
Graaf et al. (1996): NH4Cl (126mg.L-1), NaNO2 (121mg.L-1), KHCO3 (1000mg.L-1), KH2PO4
(27,2mg.L-1), MgSO4.7H2O (300mg.L-1), CaCl2.2H2O (180mg.L-1). A esse meio foi
adicionado 1mL da solução traço I adaptado de Van de Graaf et al. (1996): EDTA (5g.L-1) e
FeSO4.7H2O (9,17 g.L-1), e 1 mL da solução traço II também adaptado de Van de Graaf et al.
(1996): EDTA (15 g.L-1), ZnSO4.7H2O (0,43 g.L-1), CoCl2.6H2O (0,24 g.L-1), MnCl2.4H2O
(0,99 g.L-1), CuSO4.5H2O (0,25 g.L-1), NaMoO.2H2O (0,22 g.L-1), NiCl2.6H2O (0,19 g.L-1),
Na2SeO3 (0,09 g.L-1) e H3BO3 (0,014 g.L-1). Os reatores foram inoculados com 1,6 g de
biomassa (SSV) extraída do reator de leito fixo ordenado, e mantidos à temperatura de 30ºC,
sem agitação. Para manutenção de condições anaeróbias, anteriormente ao início do ensaio foi
fluxionado argônio nos frascos reatores durante 15 minutos. Amostras foram retiradas
regularmente durante período de 39 horas para análise de N-NH4, N-NO2 e N-NO3.
Análise de Biologia Molecular
Após 131 dias de operação foi retirada uma amostra do lodo imobilizado no material
suporte do reator para extração do ácido nucléico de acordo com o protocolo de NG et al.
(1994). A partir do DNA extraído das amostras, foi obtido produto de PCR do gene RNAr16S
utilizando “primers” específicos PLA 46Frc/AMX 820R para anammox, com
aproximadamente 780 pares de bases (SCHMID et al., 2000; EGLI et al., 2003). Foi utilizado
termociclador Master cycle (Eppendorf) para amplificação dos fragmentos de DNA.
A eletroforese em gel de agarose foi aplicada para avaliar o produto resultante da
extração do ácido nucléico e da amplificação por PCR. Para avaliar o produto da amplificação
por PCR, foi usado agarose 1% e Low como marcador de baixa massa molecular.
Análise estatística
Os resultados de remoção de nitrogênio total de cada fase foram analisados
estatisticamente por ANOVA e as médias de remoção comparadas pelo teste de Tukey (p =
0.05).
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Resultados e discussão
Os dados de caracterização do efluente gerado em cada fase experimental e de
remoção de nitrogênio e matéria orgânica estão apresentados na Tabela 3. Durante todo o
experimento não foi detectada a presença de nitrito no efluente do reator.

Tabela 3. Valores médios dos resultados de caracterização do efluente do reator nas diferentes
fases avaliadas.
Variáveis
Fase I
Fase II Fase III Fase IV Fase V
(DP)
(DP)
(DP)
(DP)
(DP)
6,4 a 8,0 6,1 a 8,2 5,6 a 7,3 6,4 a 8,1 6,9 a 8,2
pH
114 (65) 136 (30) 15 (18)
75 (2)
160 (76)
Alcalinidade
35,5 (32)
9,6 (0)
9,0 (1)
7,0 (3)
6,4 (5)
NTK (mg.L-1)
+
-1
19,7 (20)
8,0 (4)
7,5 (4)
5,3 (2)
6,4 (6)
N-NH4 (mg.L )
103 (16)
92 (11)
100 (8)
84 (12)
58 (11)
N-NO3- (mg.L-1)
18 (2)
4 (0)
49 (11)
31 (17)
5 (2)
DQOF (mg.L-1)
45 (9)
24 (2)
69 (6)
31 (25)
22 (2)
DQOT (mg.L-1)
30 (17)
8 (2)
8,5 (4)
17 (3)
1,5 (1)
SST (mg.L-1)
-1
28 (13)
8 (2)
8,5 (4)
15 (5)
0 (0)
SSV (mg.L )
14,2
14,3
7,18
5,5
3,8
DQOT C/N-NO3 R
0,024
0,027
0,035
0,063
0,104
Carga removida NT
(kg N/m3.dia)
DP: desvio padrão; DQOTC: DQO Total Consumida; N-NO3R: N-NO3 Removido
No início da Fase I, quando as concentrações de N-amoniacal no efluente começaram
a decrescer (Fig. 2) com formação de nitrato (Fig. 4), praticamente toda a alcalinidade do
meio foi consumida, com consequente decréscimo do pH (Fig. 3), devido à liberação de H +
para o meio, requerendo a correção da alcalinidade. Nesta fase foi possível a remoção de
cerca de 88% da DQO total, indicando a ação intensa de bactérias heterotróficas na remoção
da matéria orgânica carbonácea. Durante essa fase, em que não houve períodos anóxicos, a
porcentagem de conversão de nitrogênio para nitrato foi de 76%.
Nas Fases II a V, a nitrificação foi superior a 94%, apesar da introdução de períodos
anóxicos. A desnitrificação na Fase II foi da ordem de 30% e na Fase III de 25%. A partir da
Fase IV começa a se observar um aumento da eficiência média de remoção de nitrogênio
total, com valores de 42% para a Fase IV e 64% para a Fase V, o que reforça a hipótese da
necessidade da remoção do oxigênio dissolvido da fase aquosa para realização do processo de
desnitrificação neste tipo de reator.
Resultados de ANOVA e Tukey realizadas ao nível de significância de p≤0,05,
indicam que não podemos rejeitar a hipótese de igualdade entre as médias de remoção de
nitrogênio das Fases II e III, porém, as Fases I, IV e V são significativamente diferentes entre
si e diferentes das Fases II e III (Tabela 4). Este resultado ajuda a corroborar a hipótese de que
alterações nos tempos de aeração interferem na desnitrificação, pois nas Fases II e III o reator
permaneceu sob condições anóxicas durante 8 horas por dia. Já nas Fases I, IV e V o reator
permaneceu sob condições anóxicas durante 0, 12 e 16 horas por dia.
Durante todo o período do experimento a concentração de oxigênio dissolvido nas
etapas aeróbias foi em torno de 2,6 mg.L-1.
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Tabela 4. Valores médios de nitrogênio total aplicado e removido observados durante o
experimento.
Variáveis
Fase I
Fase II
Fase III Fase IV Fase V
24
13
11
27
56
Duração da fase (dias)
3
0,127
0,142
0,153
0,169
Carga aplicada NKT (kg/m .dia) 0,147
0,024
0,027
0,035
0,063
0,104
N total removido (kg/m3.dia)
+
3
0,112
0,117
0,133
0,146
0,163
N-NH4 removido (kg/m .dia)
8a
30 b
25 b
42 c
62 d
N total removido (%)
Médias seguidas de mesma letra na linha de N total removido não diferem entre si (Teste de
Tukey, p = 0.05)
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Figura 2 – Valores de NTK e N-amoniacal ao longo do período de operação medidos no
afluente e efluente
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Figura 3 – Evolução dos valores de pH e alcalinidade medidos no afluente e efluente em todas
as fases do experimento
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Figura 4 – Valores de nitrato efluente e de DQO filtrada e total no afluente e efluente
Segundo Henze et al. (1994) um sistema de desnitrificação em que nenhuma parte da
fonte de carbono é perdida através da oxidação pelo oxigênio, a razão DQOTC/N-NO3-R
encontra-se na faixa de 3,5 a 4,5. Sendo assim, uma vez que na fase V a relação DQOTC:NNO3-R foi de 3,8, e considerando que parte da DQO era removida por bactérias aeróbias
heterotróficas durante os períodos aeróbios, foi levantada a hipótese de ocorrência do
processo Anammox, no qual as bactérias utilizam o nitrito como aceptor de elétrons e N-NH4+
para oxidação do nitrogênio amoniacal, sem adição de fonte de carbono externa.
Para corroborar a hipótese da existência de bactérias que realizam Anammox, foram
realizados ensaios de atividade com biomassa retirada do reator e meio sintético preparado
com nitrito e amônia. Os resultados indicaram ação de microrganismos que consomem NNO2- e N-NH4+ e produzem N-NO3, confirmando a hipótese da ocorrência de Anammox
como processo adicional de desnitrificação.
A imagem do gel de agarose relativa à reação de PCR (Figura 5) confirmou a
presença de bactérias Anammox no lodo, uma vez que a reação foi feita com os primers
específicos para tal grupo microbiano. Na canaleta 1, encontra-se a corrida do marcador de
baixa massa molecular; na canaleta 2, encontra-se a corrida do produto da PCR da amostra de
lodo do reator e; na canaleta 3, encontra-se a corrida do produto da PCR de cultura controle
positivo, oriunda de reator operado em condições propícias ao desenvolvimento de bactérias
Anammox (Martins e Varesche, 2011). Observa-se que os fragmentos de DNA amplificados
pela PCR alinham-se ao fragmento da ordem de 800pb, relativo ao tamanho dos fragmentos
do gene RNAr 16S, selecionados pelos primers específicos.

Figura 5 – Imagem do gel agarose relativa à reação de PCR, onde Canaleta 1: marcador “low
mass”; Canaleta 2: amostra reator (anammox); Canaleta 3: controle positivo (Primers
específicos – ANAMMOX = PLA 46Frc/AMX 820R)
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A biomassa também foi analisada por microscopia ótica, podendo ser verificada a
presença de aglomerados de cocos semelhantes às bactérias responsáveis pelo processo
Anammox (Martins e Varesche, 2011) (Figura 6).

Figura 6 - Aglomerados de cocos semelhantes às bactérias responsáveis pelo processo
Anammox
Conclusões
O reator de leito ordenado com fluxo contínuo com mistura completa e aeração
intermitente mostrou ser adequado ao pós-tratamento de efluentes de abatedouros para
remoção de DQO residual e de nitrogênio amoniacal.
Em todas as Fases experimentais estudadas a eficiência de nitrificação esteve acima
de 90%. Na Fase V, que operou com ciclos de 3 horas, 1 hora aeróbia e duas horas anóxicas,
houve remoção de 62% de nitrogênio e 95% de DQO. O efluente gerado nesta fase apresentou
concentrações de NTK de 6,0 mg.L-1, N-NO3 de 58,5 mg.L-1 e DQO de 19 mg.L-1.
Após 131 dias de operação foi verificada presença de bactérias que realizam
Anammox, que, na Fase V do experimento, devem ter feito parte do pool de microrganismos
que atuaram na remoção de nitrogênio. Análises de microscopia ótica e biologia molecular
associadas a estudo de atividade detectaram a atividade de bactérias que realizam Anammox,
contribuindo para compreensão dos processos envolvidos.
Os resultados obtidos abrem a perspectiva para utilização de reatores de leito
estruturado submetido a ciclos de aeração para polimento de efluentes com respeito à remoção
de nitrogênio e às concentrações remanescentes de matéria orgânica, etapas importantes para
mitigação de impactos ambientais e adequação de efluentes industriais às operações de reúso.
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Resumo. Compostos inorgânicos de nitrogênio (nitrogênio amoniacal, nitratos e nitritos) são
contaminantes comuns de águas residuárias e podem ser tóxicos para organismos aquáticos,
causar depleção de oxigênio e eutrofização em corpos hídricos. A remoção de nitrogênio de
águas residuárias é fundamental para evitar problemas de saúde pública e impactos
ambientais e compreende duas etapas: nitrificação seguida de desnitrificação. As
comunidades microbianas que se estabeleceram em um sistema nitrificante/desnitrificante
aplicado ao tratamento de esgoto sanitário com nitrato como receptor de elétrons e sulfeto
como doador de elétrons foram analisadas utilizando-se métodos moleculares baseados em
RNAr 16S, como eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) e sequenciamento.
As amostras de lodo foram também caracterizadas por microscopia óptica e enumeração por
NMP (Número Mais Provável). Morfologias detectadas incluíram bacilos, cocos, filamentos e
semelhantes a bactérias redutoras de sulfato. As análises mostraram mudanças nas
comunidades bacterianas para as três condições em função da composição do substrato:
100% de efluente anaeróbio não nitrificado (condição C1) e diferentes proporções de
misturas de efluente nitrificado e efluente anaeróbio não nitrificado (condições C2 e C3). As
sequências bacterianas provenientes de clonagem foram agrupadas dentro de Synergistetes,
Firmicutes, Deferribacteria, Proteobacteria e Actinobacteria. Os gêneros Acidobacteria,
Chlroroflexi, Ralstonia e Cupriavidus foram associados a sequências obtidas de bandas de
DGGE. A quantificação por NMP mostrou que a abundância relativa de bactérias aumentou
durante o período de operação. Bactérias desnitrificantes foram estimadas no final de ambas
as condições: 9,2 x 1021 células.100 mL-1 de cultura (C1) e 1,6 x 1022 células.100 mL-1 de
cultura (C2). Estes resultados elucidam as funções ecológicas e a dinâmica das populações
bacterianas no processo de desnitrificação do sistema em estudo.
Introdução
O tratamento de águas residuárias contendo compostos orgânicos complexos e
nitrogenados por meio de processos combinados anaeróbio/aeróbio apresenta baixo custo
operacional, menor área requerida para implantação da estação de tratamento e elevada
eficiência como principais vantagens.
Em tratamentos convencionais, a eliminação biológica de nitrogênio das águas
residuárias exige um processo em duas etapas: nitrificação seguida de desnitrificação. A
nitrificação consiste em uma oxidação quimiolitoautotrófica de amônia a nitrato sob
condições aeróbias estritas e é realizada em duas fases oxidativas sequenciais: a oxidação de
amônia e a oxidação de nitrito. A desnitrificação envolve a redução de nitrato a nitrogênio
gasoso por bactérias anaeróbias facultativas que utilizam nitrato como receptor de elétrons.
A desnitrificação utilizando compostos reduzidos de enxofre oferece um grande
potencial biotecnológico. O processo proporciona a remoção simultânea de nitrogênio e
enxofre em um sistema de fase única e transforma tais contaminantes em formas
ambientalmente aceitáveis (nitrogênio gasoso e sulfato ou enxofre elementar). Esse tipo de
desnitrificação tem sido estudada para o tratamento de água potável (Sierra-Alvarez et al.,
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2007), remoção simultânea de nitrogênio e enxofre de indústrias petroquímicas (Cardoso et
al., 2006), remoção de nitrogênio de águas residuárias (Foresti et al., 2006), dentre outros.
Bactérias desnitrificantes são geralmente heterotróficas e utilizam matéria orgânica
como doador de elétrons. Um número limitado de bactérias é capaz de realizar desnitrificação
quimiolitoautotrófica, utilizando compostos inorgânicos (compostos reduzidos de enxofre,
hidrogênio, amônia, ferro ou urânio) como doadores de elétrons para a redução de nitrato, e
carbono inorgânico (CO-2 ou HCO-3) como fonte de carbono para síntese celular microbiana.
Compostos oriundos de processos anaeróbios como ácidos orgânicos, metano, álcoois,
compostos reduzidos de enxofre, entre outros, também podem ser utilizados como doadores
de elétrons para a desnitrificação, especialmente em sistemas combinados anaeróbio/aeróbio,
conforme ressaltado por Foresti et al. (2006).
A técnica de PCR/DGGE permite monitoramento espaço-temporal rápido e simples da
diversidade de populações microbianas ao longo de sucessões ecológicas, associadas a
alterações ambientais ou a processos biotecnológicos (como na digestão anaeróbia, em função
de distintos tipos e configurações de reatores, condições operacionais, natureza de inóculo,
tipo de resíduo a ser tratado, entre outros).
Material e Métodos
O objetivo da operação deste sistema de reatores em escala piloto foi a aplicação do
processo de desnitrificação autotrófica ao pós-tratamento de reatores anaeróbios utilizados no
tratamento de esgoto sanitário real. Foram operados dois reatores de fluxo ascendente: um
reator compartimentado anaeróbio/anóxico para remoção da matéria orgânica e
desnitrificação e um reator aeróbio nitrificante alimentado com esgoto sanitário real
tipicamente doméstico (Souza, 2011). Amostras para ensaios de quantificação pela técnica de
NMP e métodos de Biologia Molecular foram coletadas ao término de cada condição
estudada, conforme a Tabela 1.
Tabela 1 – Condições estudadas para o reator desnitrificante em escala piloto.
Condição
Fonte de
Efluente
Efluente não
operacional
Alimentação
nitrificado (%)
nitrificado (%)
C1

Efluente anaeróbio

0

100

C2

Efluente anaeróbio + efluente nitrificado

20-30

70-80

C3

Efluente anaeróbio + efluente nitrificado

40-60

40-60

Espumas de poliuretano alocadas em estruturas de polietileno foram retiradas dos
reatores e lavadas em béquer contendo 50 mL de Tampão PBS (137 mM de NaCl; 2,6 mM de
KCl; 1,7 mM de KH2PO4; pH 7,4). Os sólidos foram desprendidos das matrizes de
poliuretano com o auxílio de um bastão de vidro e o líquido turvo resultante foi utilizado: a)
para iniciar as diluições seriadas em solução fosfatada no início dos ensaios de NMP e b)
centrifugado a 6000 rpm durante 10 minutos, a 4°C; os pellets obtidos foram lavados com 5
mL de Tampão PBS e novamente centrifugados; os sobrenadantes foram descartados. Este
procedimento de lavagem seguida de centrifugação foi repetido por mais duas vezes. Os
pellets tratados com tampão foram imediatamente armazenados a -20°C.
A diversidade morfológica presente nas amostras de lodo dos reatores foi examinada
por meio de microscopia óptica comum. O microscópio utilizado foi um Olympus BX-60,

464

acoplado a câmera para captura de imagens (Evolution QE, Media Cybernetics Inc., USA). As
imagens foram processadas utilizando o software Image Pro-Plus 4.
O DNA genômico total das amostras coletadas dos reatores foi extraído utilizando
método direto utilizando pérolas de vidro e fenol: clorofórmio: tampão PBS 1x (1: 1: 1 v/v),
de acordo com protocolo descrito por Griffiths et al. (2000). Os fragmentos RNAr 16S das
amostras foram amplificados utilizando primers específicos para o Domínio Bacteria: 968 F
(5’- AAC CGC GAA GAA CCT TAC – 3’) com GC clamp (5’-CGC GGC CCG GGG CGC
CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGGG – 3’) e 1392 R (5’-AACG GGC GGT GTG
TAC – 3’), segundo Nielsen et al. (1999).
A reação em cadeia da polimerase (PCR, Saiki et al., 1986) utilizou: 0,5 μL de TaqDNA polymerase (5U/ μL); 5 μL de tampão PCR 10X; 1,5 μL de MgCl 2 (50 mM); 5 μL de
dNTP (2mM); 1 μL de primer forward (100 pmol); 1 μL de primer reverse (100 pmol) e 2 μL
de DNA extraído. A reação de amplificação no termociclador seguiu a seguinte programação:
desnaturação inicial a 94°C por 7 min; 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 45s, anelamento
a 55°C por 55s e extensão a 72°C por 1 min; extensão final a 72°C por 10 min.
A eletroforese em gel de poliacrilamida com gradiente desnaturante (DGGE) foi
realizada utilizando o sistema D-Code (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA). Os
fragmentos dos genes RNAr 16S, amplificados com primers para o Domínio Bacteria
contendo GC clamp, foram separados por meio desta técnica segundo o protocolo de Muyzer
et al. (1993) e De Bok et al. (2006). O gel foi corado com solução de brometo de etídeo e
analisado pela leitura dos padrões de bandas em equipamento Eagle Eye TM III
(Stratagene™) sob exposição a UV (254 nm), acoplado ao computador. O software utilizado
foi Eagle Sight (Stratagene™).
Após a excisão da matriz do gel de poliacrilamida, as bandas foram acondicionadas
em microtubos estéreis, aos quais foram adicionados 100 µL de água ultrapurificada estéril.
Estes conteúdos foram armazenados a 4°C durante 24 horas para permitir a eluição do DNA
retido na matriz do gel para a fase líquida. As bandas foram retiradas dos tubos, o DNA foi
precipitado por tratamento com álcoois, ressuspendido em 30 µL de tampão de purificação e
armazenado a -20°C. Os fragmentos dos genes RNAr 16S de DNA recuperado das bandas
foram re-amplificados utilizando o set de primers para o Domínio Bacteria, 968 F (sem GC
clamp) e 1392 R.
As reações de amplificação do fragmento do gene RNAr 16S para clonagem foram
conduzidas em volume final de 50 µL, utilizando 200 µM de dNTP, 2,5 U de DNA Taq
polimerase Recombinant (Invitrogen), 1,5 µM de cada um dos primers 27F e 1100R e 1 mM
de MgCl2, com a seguinte programação: 94°C por 5 min; 10 ciclos de 30s a 94°C, 1 min a
55°C, 1 min a 68°C; 39 ciclos de 30s a 94°C, 1 min a 65°C, 1 min a 68°C; 10 min a 72°C. Os
fragmentos amplificados foram analisados em eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) em
TAE (40 mM de Tris-acetato e 1 mM de EDTA). As amostras de qualidade foram purificadas
com o kit Illustra GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification (GE Health Care™) e
submetidas à reação de adenilação: 3 µL de produto de PCR purificado, 1 µL de Taq
Polimerase (não Platinum); 1 µL de dATP 5mM; 1 µL de tampão PCR 10x; 0,2 µL de MgCl2;
água ultrapurificada estéril q.s.p. 10 µL. As reações foram incubadas a 70°C durante 30
minutos em termociclador.
Os produtos de PCR amplificados com o conjunto de primers 27F/1100R e
posteriormente purificados e adenilados foram ligados ao vetor pGEM-T (Promega) por meio
de incubação de 50 ng de vetor, 70 ng de cada produto de PCR e 3U de T4 DNA ligase em
Rapid Ligation Buffer 1X (30 mM de Tris-Cl pH 7,9; 10 mM de MgCl2; 10 mM de DTT; 0,5
mM de ATP e 5% PEG) em volume total de 10 μL por reação. As reações foram incubadas a
4°C por 16 horas.
Após a transformação de células competentes de E. coli, as colônias bacterianas
resultantes foram selecionadas por PCR para o vetor recombinante correto utilizando primers
M13 F e M13 R para amplificar o inserto. Os produtos de PCR foram purificados com o kit
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Illustra GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification (GE Health Care™). A reação de
sequenciamento foi realizada utilizando Big Dye Terminator (Applied Biosystem®) com
nucleotídeos marcados. Foram utilizados por reação: 3 μL de água ultrapurificada estéril, 3
μL de primer foward (968F) sob concentração de 10 pmol, 1μL de 5X Sequencing Buffer,
1μL de Big Dye, 2 μL de produto de PCR purificado, totalizando volume final de reação de 10
μL. Os tubos foram colocados em termociclador e submetidos a 35 ciclos de desnaturação a
94°C por 15 s, anelamento a 50°C por 15 s e extensão a 60°C por 4 min.
As amostras de DNA foram precipitadas por álcoois, ressuspendidas em 15 μL de
formamida Hi - Di e submetidas a choque térmico (94°C por 5 minutos e 4°C por 5 minutos)
em termociclador para desnaturaração do DNA. As amostras foram submetidas a
sequenciador automático de DNA (ABI PRISM 310, Applied Biosystems®) para a leitura das
sequências de nucleotídeos.
As sequências de nucleotídeos obtidas foram analisadas por meio do software Seqman
do pacote Lasergene DNAStar (THOMPSON et al., 1994) e comparadas às sequências de
RNAr 16S de microrganismos depositadas na base de dados do GenBank – NCBI (National
Center for Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov), por meio da ferramenta
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool).
A densidade das populações desnitrificantes viáveis foi estimada por meio da técnica
do Número Mais Provável (NMP), de acordo com o método descrito no Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA, 2005). O meio genérico Nutrient
Broth (8,0 g.L-1) acrescido de 500 mg.L-1 de nitrato foi utilizado para o crescimento dos
microrganismos desnitrificantes. Após o período de incubação, os cinco tubos
correspondentes a cada diluição foram testados para a determinação da presença de nitrato por
meio de reação com difenilamida ácida (200 mg de (C6H5)2NH em 100 mL de H2SO4).
A determinação da presença dos microrganismos desnitrificantes autotróficos foi feita
pela determinação do consumo do composto nitrogenado em ensaios realizados em frascos de
antibiótico (30 mL), mantidos a 30°C, sem agitação, com 20 diluições seriais em
quintuplicata. Foi escolhido o meio de cultura denominado CSB (Coleville Synthetic Brine,
GEVERTZ et al., 2000), modificado para torná-lo seletivo para bactérias redutoras de nitrato
quimiolitotróficas que oxidam sulfeto (ECKFORD & FEDORAK, 2002).
Foram submetidos à troca de atmosfera com mistura padrão dos gases N2:CO2
(70:30%) para expulsão do oxigênio e manutenção do pH entre 6,8 e 7,5. A solução de sulfeto
de sódio (Na2S. 9H2O) 0,1 M foi adicionada a cada frasco, na concentração final de 2,5 mM
(ECKFORD & FEDORAK, 2002). A concentração de nitrogênio sob a forma de nitrato
utilizada na preparação do meio CSB modificado corresponde a 138,48 mg N – NO-3/L.
Resultados e Discussão
Filotipos dos clones obtidos para a amostra 19 (Figura 1), representativa da condição
C3 de melhor desempenho do reator, foram associados a bactérias não cultiváveis
provenientes de amostras ambientais com microrganismos envolvidos na digestão anaeróbia
em reatores tratando água residuária (32%), Synergistetes (29%), Firmicutes envolvidos na
digestão anaeróbia de lodo (14%), Deferribacteria (7%) e Proteobacteria (7%).
Propionibacterium sp. (Actinobacteria) foi relacionada a comunidade microbiana de
reatores UASB tratando água residuária industrial. Synergistetes foram identificados como
bactérias anaeróbias mesofílicas isoladas de reator UASB tratando águas residuárias (Qiu &
Sekiguchi, 2010, não publicado), dados que corroboram as hipóteses deste trabalho.
Clones de bactérias de cultura de enriquecimento (7%) foram relacionados à
degradação anaeróbia de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em cultura de
enriquecimento de redutoras de sulfato. Syntrophorhabdus aromaticivorans (Proteobacteria)
foi descrito como parte de cultura anaeróbia capaz de degradar fenol a acetato em associações
sintróficas obrigatórias com metanogênicas hidrogenotróficas.
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Figura 1 – Distribuição de filotipos para os clones obtidos para a amostra 19 da câmara
anaeróbia do reator na condição C3.
A partir desses resultados é possível inferir que houve seleção de populações
bacterianas detectadas pela técnica de PCR/DGGE e que, consequentemente, a riqueza foi
reduzida ao longo das operações nos reatores desnitrificantes. É possível verificar que
algumas populações presentes nas amostras das coletas subsequentes à primeira amostragem
não foram detectadas por DGGE para o reator em escala piloto (Figura 1).
Esta diminuição de diversidade verificada ao longo do período de operação pode
indicar o favorecimento das populações desnitrificantes autotróficas sobre bactérias
heterotróficas obrigatórias, prejudicadas pela escassez de matéria orgânica no reator.

Figura 2 – Eletroforese em gel de gradiente desnaturante (40 - 60 %) dos fragmentos do gene
RNAr 16S amplificados por PCR utilizando primers para o Domínio Bacteria. As amostras 7
e 8 correspondem à biomassa do reator desnitrificante em escala piloto alimentado com
efluente não nitrificado (condição C1); a amostra 17 corresponde à biomassa do reator
desnitrificante em escala piloto ao término da operação C2 (alimentação com 20 - 30% de
efluente nitrificado e 70 - 80% de efluente não nitrificado.
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Os fragmentos RNAr 16S reamplificados foram então sequenciados e relacionados aos
gêneros Acidobacteria, Chlroroflexi, Cupriavidus e Ralstonia. As referências e demais
informações sobre as associações realizadas após a comparação com as sequências de genes
RNAr 16S bacterianos depositadas na base de dados do GenBank estão expressas na Tabela 2.
Apenas as sequências de tamanho maior ou igual a 200 pares de bases, à exceção da
amostra 17, foram consideradas para o alinhamento e comparação com as sequências do
GenBank, de modo a garantir confiabilidade às análises. Tal requerimento é justificado pelo
exemplo da amostra 17, para a qual a reação de sequenciamento resultou em um fragmento de
apenas 161 pb (17b); ao compará-lo com as sequencias no GenBank, foram encontrados mais
de dois alinhamentos possíveis (estão citados aqui a identidade de 99% com Ralstonia sp. e
Cupriavidus basilensis).
Tabela 2 – Sequências parciais de genes RNAr 16S obtidas a partir das bandas excisadas do
gel de DGGE reamplificadas com primers para o Domínio Bacteria, comparadas com
sequências depositadas na base de dados do GenBank.
Amostra

Gênero/Espécie

7c
7d
17b
17b

Acidobacteria
Chloroflexi
Cupriavidus basilensis
Ralstonia sp.

N° de acesso Similaridade
GQ406202.1
GQ406182.1
FN597608.1
GU966534.1

99%
99%
99%
99%

Referência
Nold et al. (2010)
Nold et al. (2010)
Cuadrado et al. (2010)
Huang et al. (2010)

As amostras 7 e 8 apresentaram identidade de 99% com a sequência do gene RNAr
16S de clones de Acidobacteria e de Chloroflexi. A amostra 17 apresentou 99% de identidade
com Cupriavidus basilensis e Ralstonia sp.
Dentre as principais morfologias detectadas nos exames por meio de microscopia
óptica comum e de contraste de fase, destacam-se: bacilos, cocos, filamentos e morfologias
semelhantes a bactérias redutoras de sulfato. A Figura 2 apresenta imagem de microscopia
óptica de alíquota retirada de um dos frascos da quintuplicata da diluição -5 do ensaio de
NMP para desnitrificantes autotróficas após o período de incubação de 30 dias, inoculado
com amostra da segunda coleta do reator desnitrificante em escala piloto (após 60 dias do
início de sua operação, à conclusão da condição C2).
É possível visualizar as formas bacilares presentes nessa preparação para microscopia
óptica, esperadas para essa amostra. Ressalta-se a predominância desta morfologia bem como
a seletividade exercida pelo meio de cultivo, que possivelmente favoreceu microrganismos
desnitrificantes autotróficos que comumente apresentam tal morfologia.

Figura 3 – Imagem de microscopia óptica de alíquota retirada de um dos frascos da
quintuplicata da diluição - 5 do ensaio de NMP para desnitrificantes autotróficas incubado a
partir de amostra da segunda coleta do reator desnitrificante em escala piloto, após 60 dias do
início de sua operação (aumento: 1000 vezes).
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A presença de populações desnitrificantes autotróficas que utilizam sulfeto como
doador de elétrons foi verificada por meio de ensaios específicos para sua quantificação por
NMP. Os resultados para NMP de desnitrificantes e desnitrificantes autotróficas por 100 mL
da cultura estão expressos na Figura 3.

Figura 4 – NMP de bactérias desnitrificantes (amostras 1 e 2) e desnitrificantes autotróficas
(amostra 3) em 100 mL da cultura realizadas a partir de lodo do reator desnitrificante em
escala piloto ao término das condições C1 e C2 (redução de nitrato em condição de excesso
de sulfeto), modificados de Eckford & Fedorak, 2002 e Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater - APHA/AWWA, 2005).
Observa-se que a densidade de populações microbianas desnitrificantes foi expressiva
após o período de incubação dos ensaios, conforme visto na Figura 3. Os ensaios para NMP
de bactérias desnitrificantes foram quantificadas no 14° dia após sua inoculação. Foram
estimadas 9,2 x 1021 células.100 mL-1 de cultura para o ensaio realizado a partir de alíquota da
primeira amostragem (ao término da condição C1, alimentação com 100% de efluente
anaeróbio não nitrificado).
Para os ensaios referentes à segunda coleta de amostras (condição C2), o número
estimado de bactérias desnitrificantes foi de 1,6 x 1022 células.100 mL-1 de cultura. Esses
ensaios para NMP foram inoculados com amostras da segunda coleta do reator desnitrificante
em escala piloto após 60 dias do início de sua operação, à conclusão da condição C2
(alimentação por mistura composta de 20 – 30% de efluente anaeróbio e 70 – 80% de efluente
nitrificado).
Conclusões
A partir desses resultados, é possível afirmar que o reator nitrificante que compôs o
sistema de reatores em escala piloto, inoculado apenas com esgoto sanitário real, produziu
efluente contendo densidade suficiente de microrganismos redutores de nitrato. Uma vez que
foi utilizado como alimentação do reator desnitrificante, tal efluente favoreceu o
estabelecimento e manutenção do processo de desnitrificação autotrófica nesse reator, bem
como o enriquecimento desta biomassa ao longo das sucessivas etapas de operação do
sistema, hipótese corroborada pelo aumento da concentração de microrganismos já na
segunda amostragem.
Ressalta-se que a redução de nitrato na condição de excesso de sulfeto é
termodinamicamente mais favorável, o que justifica a obtenção de maior número de
microrganismos. Além disso, tal condição parece solucionar os problemas associados ao
manuseio de sulfeto na forma de H2S, altamente volátil, o que implica em perdas e
consequente limitação do crescimento microbiano na condição N/S estequiométrica.
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A associação de metodologias biomoleculares pode oferecer o panorama da
constituição da comunidade microbiana estabelecida no sistema de reatores em estudo,
fornecendo informações sobre gêneros predominantes e a dinâmica das populações em
resposta a modificações ambientais. Tal conjunto de resultados complementa e auxilia na
interpretação dos dados de análise de desempenho do sistema.
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Resumo. Resultados preliminares sobre a remoção de nitrogênio amoniacal por adsorção em
zeólita para lixiviado pré-tratamento e recuperação da capacidade de adsorção por zeólita
nitrificação são apresentados. Capacidade de adsorção inicial da zeólita foi avaliada.
Depois, o amônio contendo zeólita adsorvida foi submetido à aeração, em presença de
bactérias nitrificantes visando à regeneração. A capacidade de adsorção foi reduzida de
7,2% após a regeneração. Regeneração por nitrificação ocorreu em 72 horas e o produto
principal foi nitrito. Apesar dos resultados indicarem utilização potencial de zeólita para
aterro lixiviado pré-tratamento, a duração da regeneração zeólita foi a etapa limitante. Mais
estudos são necessários para melhorar a tecnologia de regeneração da zeólita o destino de
líquido de regeneração.
Introdução
Tratamento de lixiviados de aterro, normalmente, envolve processos biológicos ou
físico-químicos. Para atingir os padrões de qualidade rigorosos para descarregar lixiviado
tratado em corpos d'água, no entanto, torna-se necessário desenvolver sistemas de tratamento
integrado composto por processos físico-químicos e biológicos.
Águas residuárias industriais e lixiviados normalmente requerem um pré-tratamento
para a sua composição adequada para os processos geralmente utilizados biológicos.
Dependendo dos padrões do corpo d’água e de águas residuárias a serem cumpridos, o
desenvolvimento de métodos não convencionais ou parâmetros de controle operacional
devem ser considerados. Inicialmente, a abordagem à escala laboratorial é necessária
(Wiszniowski et al., 2007).
Uma maneira de remover nitrogênio da fase líquida é a utilização de colunas de troca
iônica com zeólita. Clinoptilolita é uma zeólita natural com elevada afinidade para o amônio,
é utilizado como meio suporte em trocadores iônicos. Estudos anteriores demonstraram que a
clinoptilolita natural e outras zeólitas podem ser eficazes na remoção de amônio a partir de
águas residuárias (Jorgensen & Weatherley, 2003; Lahav & Green, 2000; Jung et al, 2004).
Aiyuk et al. (2004) desenvolveram um sistema compacto de baixo custo para remoção
de carbono e nitrogênio de esgoto sanitário. Os autores propõem a regeneração biológica do
zeólita e a utilização de efluente nitrificado gerado para irrigação na agricultura. A zeólita
biologicamente regenerada mostrou 94,8% da sua capacidade de adsorção inicial de amônio.
Existem também outros estudos sobre a remoção de amônia em águas residuárias utilizando
zeólitas.
A elevada concentração de amônio é considerada um dos principais problemas do
tratamento para a aplicação de processos biológicos de lixiviados de aterros. Portanto, o foco
principal deste trabalho é a adsorção de amônio em zeólita e sua regeneração através da
nitrificação. A importância da recuperação de zeólita por nitrificação, em vez de processo
químico é evidente. No entanto, esse tratamento do lixiviado, após remoção de amônio, não é
completo. A utilização dos compostos oxidados nitrogênio resultantes a partir do processo de
regeneração biológica zeólita serão utilizados como fonte de recebedor de elétrons em
processos de remoção de matéria orgânica recalcitrante (desnitrificação) e de nitrogênio
amoniacal remanescente no lixiviado (anammox) nas próximas etapas desta pesquisa.
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Material e Métodos
Os testes em batelada foram realizados em frascos de borossilicato de 200 ml com 150
mL de lixiviado e zeólita. Ensaios em triplicada foram realizados para verificar a capacidade
de adsorção de zeólita, em 150 rpm e a 25° C. Os ensaios foram realizados com o lixiviado
bruto (100%) e com lixiviado diluído em água da torneira a 75, 50 e 25%.
Primeiramente, três tamanhos de partículas foram testados (0,4-1 milímetro, 1-3
milímetros e 3-8 mm de clinoptilolita) em ensaios de 24 horas com 25% de lixiviado diluído.
Os testes de tempo de contato, variação da concentração de zeólita e lixiviados foram
realizados sob as mesmas condições. O lixiviado não teve nenhum tipo de pré-tratamento
antes dos ensaios e o pH não foi ajustado. A zeólita foi lavada em água destilada e secou-se a
100° C durante 24 horas antes dos ensaios. Nitrogênio nas formas de nitrato e nitrito foi
determinado a partir de amostras filtradas (0,45μm) em cromatografia de íons utilizando-se o
aparelho Dionex ICS 5000. Nitrogênio amoniacal (N-NH4+) foi determinado utilizando um
sistema de destilação de acordo com APHA (2005). Metais foram determinados por absorção
atômica de acordo com APHA (2005), mas nenhum efeito sobre a adsorção foi analisado.
A capacidade de remoção de amônio (q) representa a massa de amônio removido por
massa de zeólita. Os valores de q foram determinados a partir de curvas isotermas. Os dados
foram ajustados aos modelos de Langmuir e de Freundlich e as curvas de equilíbrio foram
obtidas (isotermas).
No final dos ensaios em batelada, a zeólita com amônio adsorvida foi submetido à
regeneração por nitrificação. A regeneração foi realizada a 30° C em triplicata de frascos
contendo 12 g de zeólita, 1,620 mL solução de 1 g NaHCO3.L-1 (líquido regenerante) e 180ml
de biomassa proveniente de sistema de lodos ativados (Volswagen-Brasil, São Carlos/SP)
previamente adaptado para a condição nitrificante.
Resultados e Discussão
A Tabela 1 mostra a caracterização do lixiviado do aterro de São Carlos/SP - Brasil, o
aterro sanitário está em operação desde 1995, a amostra foi coletada em agosto de 2011.
Tabela 1. Caracterização do lixiviado do aterro sanitário de São Carlos
Parâmetro
Valores
Parâmetro
Valores
pH
8,36
Fé
4,452 mg.L-1
DQO
4.353,9 mg.L-1
Zn
0,672 mg.L-1
+. -1
Amônio
2.292 mg N-NH4 L
Pb
0,52 mg.L-1
Nitrito e Nitrato
Nd
Cd
0,128 mg.L-1
Sulfato
119,9 mg.L-1
Ni
0,650 mg.L-1
-1
Fosfato
51,18 mg.L
Mn
0,128 mg.L-1
Alcalinidade Total
10.665 mg.L-1 mg CaCO3.L-1 Cu
0,036 mg.L-1
Alcalinidade
Cr
0,658 mg.L-1
Intermediária
2.212 mg CaCO3.L-1
nd – não detectado
O tamanho de partícula escolhida para ser usada neste estudo foi de 1-3 milímetros.
Na Figura 1 pode-se observar que não houve diferença significativa entre os dois tamanhos
menores. Portanto, o tamanho de partícula foi escolhido com base em estudos futuros em
colunas para minimizar a colmatação e entupimento do leito.
O efeito do tempo de contato e da concentração do lixiviado é mostrado na Figura 2.
Com o aumento da concentração de lixiviado, começou a ocorrer dessorção de amônio. Esse
processo pode ter ocorrido devido ao aumento da temperatura ocorrido durante a adsorção e o
aumento da temperatura pode ter levado à dessorção, uma vez que um dos métodos para
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dessorção é a elevação da temperatura. Com base neste ensaio, o tempo de contacto de três
horas, foi escolhido, tal como indicado na Figura 2. Neste tempo de contato, lixiviado bruto
começou a ser utilizado.
Tanto os modelos de Freundlich e Langmuir foram utilizados para avaliar os
resultados experimentais, a 25° C. O modelo de Langmuir dado na equação 1 assume uma
distribuição uniforme dos sítios de adsorção.
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Figura 1. Efeito do tamanho de partícula de zeólita em amônio adsorção (T = 25 ° C, pH 8,36;
150rpm; 30gzeo.L-1)
2200

25% (30g/L)
50% (30g/L)
75% (30g/L)
100% (30g/L)

Concentração (mg N-NH4+/L)

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

5

10

15

20

25

Tempo (h)

Figura 2. (A) Efeito da concentração de lixiviados e efeito do tempo de contato (b) Efeito da
concentração de zeólita na adsorção de amônio de lixiviação-prima (T = 25 ° C, pH 8,36;
150rpm; 30gzeo.L-1)
qe = qmax * K * Cf
1 + K * Cf

(1)
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Onde qe é a quantidade adsorvida, Cf é concentração de equilíbrio de adsorvato, qmax é
a quantidade de adsorvato adsorvida por unidade de massa de zeólita correspondente para
completar a monocamada de cobertura, e K é a constante de Langmuir. Então, qmax = 14,30
mg .gzeo-1, K = 0,0026 e R2 = 0,9336.
O modelo de Freundlich é representado pela Eq.2.
qe = Kf * Cf 1/n

(2)

Onde Kf e 1 / n são constantes. Portanto, Kf = 1,2136, 1 / n = 0,3034 e R2 = 0,8314.
Para 25° C as isotermas de equilíbrio de troca iônica (N-NH4+) foram:
qe = 0,03718 Cf
1 + 0,0026 Cf

(Langmuir) e,

qe = 1,2136 Cf 0,3034

(Freundlich )

Depois de nove ensaios em triplicata, a capacidade média determina foi de q = 11,12 ±
1,88 mg N-NH4+ .gzeo-1. A quantidade máxima de N-NH4+ adsorvido em zeólita (qe) foi 12,14
e 12,47 mg N-NH4+.gzeo-1 segundo os modelos de Langmuir e de Freundlich, respectivamente.
O ensaio de regeneração foi realizado em 72 horas (Figura 3). Adotando-se o valor de
11 mg N-NH4+.gzeo-1, no início da regeneração, as 12g de zeólita continham aproximadamente
132 mg de N-NH4+, a concentração máxima final de nitrogênio após a regeneração seria 73,3
mg N-NH4+.L-1 (1,8 L de líquido regenerante). Após 72 horas o líquido de regeneração
continha 84,5 mg N-NO2-.L-1. No entanto, no início desse ensaio havia cerca de 18 mg NNO2-.L-1, devido ao inóculo. Novo ensaio foi realizado com o lixiviado bruto (30 gzeo.L-1) e a
nova capacidade de adsorção foi determinada em q = 10,32 mg N-NH4+.gzeo-1.
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Figura 3. Concentração de compostos de nitrogênio durante o ensaio de regeneração
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Conclusões
Os resultados obtidos com a utilização de zeólita indicaram o potencial do processo
para a remoção N-NH4+ a partir de lixiviado. Com base em ensaios em batelada, a capacidade
de adsorção média da zeólita foi de 11 mg virgem mg N-NH4+.gzeo-1. Foi observada uma
redução de apenas em 7,2% após a regeneração biológica da zeólita. A regeneração da zeólita
por nitrificação foi realizada com sucesso em 72 horas e o principal produto foi o nitrito. A
regeneração é o passo limitante do processo e que ainda está em estudo visando seu
aperfeiçoamento, especialmente em relação de duração desta etapa.
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Resumo. A remoção de nitrogênio acoplada à oxidação de sulfeto pode ser uma opção
adequada para o pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios, os quais contêm
nitrogênio amoniacal, que deve ser nitrificado, e sulfeto, que poderia ser utilizado como
doador de elétrons endógeno para a desnitrificação autotrófica. Esta pesquisa propôs a
aplicação da nitrificação-desnitrificação pela via curta acoplada à oxidação de sulfeto, em
um único reator, para a remoção de nitrogênio de efluentes de reatores anaeróbios tratando
esgoto sanitário. Foi utilizado um reator de leito fixo operado em bateladas alimentadas
sequenciais (RLFBAS), com ciclos de 8 horas, submetido à aeração intermitente e
empregando a desnitrificação autotrófica com uso de sulfeto presente no efluente sanitário,
pré-tratado anaerobiamente, como doador de elétrons. O acúmulo de nitrito foi observado
após aplicação de carga de choque de sulfeto, que inibiu as bactérias oxidadoras de nitrito.
No entanto, houve dificuldade em se estabelecer a desnitrificação via nitrito em função da
toxicidade deste composto aos organismos desnitrificantes instalados no reator. A baixa
eficiência global de remoção de nitrogênio e algumas restrições operacionais indicaram que
a desnitrificação autotrófica usando sulfeto no RLBAS não foi adequada.
Introdução
Efluentes produzidos por sistemas de tratamento anaeróbios apresentam, geralmente,
eficiências legalmente aceitáveis em relação à remoção de matéria orgânica. No entanto, as
concentrações de N-amoniacal nesses efluentes podem representar um problema ambiental,
visto que este tipo de tratamento não é capaz de remover nutrientes de forma eficiente. Além
disso, os níveis de produção de sulfeto podem ser extremamente prejudiciais dependendo da
concentração de sulfato presente no afluente a ser tratado pela tecnologia anaeróbia. Nesse
contexto, a desnitrificação autotrófica integrada à oxidação de sulfeto representa uma solução
adequada para o tratamento de efluentes de provenientes de reatores anaeróbios. Neste caso, o
sulfeto pode ser usado como fonte endógena de doador de elétrons, reduzindo os custos do
pós-tratamento. Vale ressaltar que, para ser eficiente, esta aplicação depende de maiores
pesquisas a respeito de novas configurações de reatores e suas condições operacionais. Os
reatores devem permitir a nitrificação parcial do efluente, de forma a preservar parte do
sulfeto para a desnitrificação, uma vez que, em condições de aerobiose, o sulfeto é oxidado a
sulfato e/ou compostos de enxofre em estados de oxidação intermediários.
Neste sentido, reatores operados em bateladas sequenciais (RBS) podem se constituir
em alternativa viável e otimizada para o pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios,
por permitirem a ocorrência da nitrificação e desnitrificação em um único reator. Em teoria, a
operação em regime de batelada alimentada permitiria que, mesmo após o processo
nitrificante, o sulfeto presente nesse efluente estivesse disponível para a desnitrificação, uma
vez que haveria entrada controlada da água residuária. Portanto, a investigação das variáveis
operacionais destes reatores contribuiria para a possível viabilização de sua aplicação ao póstratamento de efluentes de reatores anaeróbios.
Convencionalmente, RBS são operados em ciclos sequenciais compostos de quatro
etapas: alimentação, reação, sedimentação e descarte de líquido. Porém, algumas estratégias
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operacionais têm sido estudadas a fim de otimizar o desempenho desses reatores. Entre elas, o
modo de alimentação em batelada alimentada proporciona a manutenção da concentração do
substrato em níveis baixos dentro do reator, de modo que a fase de alimentação tenha um
período mais longo do que convencionalmente adotado. Esta estratégia pode melhorar a
distribuição dos doadores de elétrons e, por causa da diluição, também pode evitar a inibição
pelo substrato (Tilche et al., 1999; Poo et al., 2004).
Outra tecnologia para a remoção de nitrogênio que merece destaque é a nitrificaçãodesnitrificação pela via curta. Neste processo, as etapas de nitratação e subsequente redução
de nitrato a nitrito são eliminadas e, consequentemente, o N-amoniacal é oxidado apenas a
nitrito. Isso resulta em redução significativa dos custos operacionais em função da economia
de fonte de energia para aeração (redução de 25% de demanda de oxigênio) e de fonte de
carbono exógena para a desnitrificação (redução de 30% a 40% de fonte de carbono)
(Villaverde, 2004; Bae et al., 2002). Além disso, a nitrificação a nitrito pode diminuir o tempo
de reação tanto na nitrificação quanto na desnitrificação e reduzir, também, o excesso de lodo
(Turk e Manivic, 1989; Alleman, 1985).
O acúmulo de nitrito ocorre por meio da inibição das bactérias oxidadoras de nitrito. A
inibição de tais bactérias se dá, principalmente, pela presença de amônia livre (Bae et al.,
2002), mas pode ocorrer também com baixas concentrações de oxigênio no meio (Çeçen,
1996), ou com alternância da nitrificação e desnitrificação em um mesmo reator (Villaverde,
2004). O pH e a temperatura também são parâmetros operacionais importantes para o controle
das populações microbianas, por seu efeito no equilíbrio químico que controla a concentração
de amônia livre. Bae et al. (2002) observaram o máximo acúmulo de nitrito em reator operado
em batelada na faixa de pH 8-9 e temperatura em torno de 30°C, usando biomassa mista
(suspensa e imobilizada). A concentração inicial de amônia era 50 mg N L-1, sendo que 77%
da amônia removida foi transformada em nitrito.
Embora sejam abundantes as pesquisas a respeito dos processos convencionais de
nitrificação e desnitrificação, incluindo o pós-tratamento biológico em RBS, há lacunas na
literatura sobre a desnitrificação autotrófica utilizando sulfeto como doador de elétrons. A
viabilidade deste processo em efluentes de reatores anaeróbios tratando esgoto sanitário, com
uso de sulfeto presente no próprio efluente, já foi constatada (Moraes et al., 2011). No
entanto, seu acoplamento à nitrificação em um único reator ainda não foi amplamente
investigado, sendo escassas as pesquisas a respeito (Pérez et al., 2007), especialmente para o
pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios tratando esgotos sanitários.
Esta pesquisa investigou a viabilidade da nitrificação-desnitrificação pela via curta,
integrada à oxidação de sulfeto, em um único reator de leito fixo operado em bateladas
alimentadas sequenciais, com aeração intermitente, aplicado ao pós-tratamento de efluentes
de reatores anaeróbios tratando esgoto sanitário.
Material e Métodos
Reator de leito fixo operado em bateladas alimentadas sequenciais (RLFBAS)
O RLFBAS (7,5 L) foi confeccionado em vidro de borossilicato e equipado com um
agitador mecânico composto por dois impelidores de fluxo radial tipo turbina de 3,0 cm de
diâmetro. Um cesto perfurado de aço inoxidável foi alocado no interior do reator para suportar
a biomassa imobilizada em matrizes cúbicas de espuma de poliuretano. O cesto tinha forma
de um cilindro oco e sua região central acomodava o eixo do agitador. Na parte superior do
reator, havia duas entradas de 2,0 cm de diâmetro interno para colocação de micro-sensores
de oxigênio dissolvido (OD) e potencial redox (POR). Os micro-sensores estavam ligados a
um bloco de aquisição de dados acoplado a um computador. Os dados de acompanhamento
foram obtidos usando o software desenvolvido pela T & S Equipamentos Eletrônicos. Na
parte inferior do reator, pedras porosas foram colocadas para a dispersão de ar. A aeração foi
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fornecida por um aerador de aquário. Duas bombas foram utilizados para enchimento e
descarte do líquido.
Água residuária e inóculo
O reator foi alimentado com efluente de reator UASB tratando substrato sintético
simulando esgoto sanitário. Este efluente foi coletado em um recipiente de 21 L, armazenado
a 4ºC, e bombeado para o RLFBAS no modo de batelada alimentada. A concentração média
de N-amoniacal afluente foi de 40 mg NH4+-N.L-1. Bicarbonato de sódio foi adicionado
separadamente (500 mg CaCO3.L-1 em média) para atender a demanda da nitrificação e para
melhorar a capacidade de tamponamento do efluente. O efluente do reator UASB estava livre
de sulfeto, o qual foi adicionado separadamente como solução de sulfeto de sódio para
permitir um controle mais preciso da concentração de sulfeto no reator. Esta solução foi
mantida em frasco Duran (1 L) selado e contendo uma bexiga fixada na tampa preenchida
com gás N2 a fim de evitar a oxidação química deste composto. A concentração de sulfeto
afluente variou de 30 a 55 mg S.L-1, sendo aplicada uma sobrecarga pontual de 100 mg S.L-1.
O inóculo era proveniente do sistema de lodos ativados da Volkswagen (São Carlos SP). Cubos de espuma de poliuretano de 1,0 cm de aresta foram usados como suporte para a
imobilização da biomassa, seguindo o procedimento proposto por Zaiat et al. (1994).
Procedimento experimental
O reator foi operado em ciclos de 8h. Cada ciclo consistiu em duas fases anóxicas
intercaladas com duas fases aeradas. Os ciclos sempre se iniciavam com uma fase anóxica e
terminavam com uma fase aerada. Os tempos específicos pra cada fase variaram de acordo
com as condições operacionais avaliadas, que visaram o acúmulo de nitrito e a desnitrificação
autotrófica via nitrito. Tais condições envolveram a sobrecarga de sulfeto, ajustes nos tempos
das fases aeradas e não aeradas, variação da concentração de OD e do pH, conforme
detalhado na Tabela 1. A alimentação foi feita em bateladas alimentadas sequenciais apenas
durante as fases anóxicas (alimentação intermitente). O reator foi mantido em incubadora a
30°C e sob agitação de 150 rpm durante toda a operação de período. As concentrações de
nitrogênio e compostos de enxofre ao longo dos ciclos, assim como as medidas de OD e POR,
foram avaliadas por meio de perfis temporais, ao final de cada condição experimental.
Tabela 1. Descrição das condições operacionais aplicadas ao RLFBAS.
Condição
A

3
4
5
6

pH

OD
(mg.L-1)

mg SSDT.L-1

Tempo das fases
(anóxicas/
aeradas)

8,0 -9,0
8,0 -9,0
8,0 -9,0
7,5

0,5 a 2,5
0,0 a 1,3
0,0 a 2,0
0,0 a 2,0

45 a 55
45 a 55
45 a 55
30 a 40

1h 56’/1h 56’
2h 06’/1h 46’
2h 22’/1h 30’
2h 22’/1h 30’

Tempo de
alimentação/Tempo
total de ciclo

Volume
alimentado
/Volume total
tratado por ciclo

3h 52’/8 h
4h 12’/8 h
B
4h 44’/8 h
B
4h 44’/8 h

6,5 L/4,3 L
6,5 L/4,3 L
6,5 L/4,3 L
6,5 L/4,3 L

B
B

A

A carga de choque teve a duração 1 dia (3 ciclos de 8 horas), sendo mantida a concentração de 45 a 55 mg SSDT L-1 nos ciclos posteriores desta condição.
B
Correspondente ao tempo de duas fases anóxicas, visto que a alimentação era intermitente (apenas durante as
fases não aeradas).

Análises físico-químicas
Todas as análises apresentadas foram realizadas de acordo com técnicas descritas no
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005). A demanda química
de oxigênio (COD) foi determinada pelo método colorimétrico e alcalinidade a bicarbonato
(BA) por titulação. Nitrato (N-NO3-), nitrito (N-NO2-) e sulfato (S-SO42-) foram determinados
por cromatografia de íons (ICS-5000, Dionex, EUA). N-amoniacal (N-NH4+) foi medido por
análise de injeção defluxo (FIA) e amônia livre foi calculada de acordo com Anthonisen et al.
(1976). O sulfeto dissolvido total (S-SDT) foi determinado utilizando o método colorimétrico
479

azul de metileno. OD e POR foram medidos com micro-sensores. Compostos intermediários
de enxofre e nitrogênio gasoso (N2) foram estimados com base em princípios de conservação
de massa.
Resultados e Discussão
Os valores médios dos parâmetros monitorados durante todo o período de operação
podem ser visualizados na Tabela 2 e na Figura 1, as quais fornecem uma visão geral do
comportamento dos compostos analisados de acordo com as condições avaliadas. Vale
ressaltar que o RLFBAS já tinha sido operado por 180 dias em condições que visavam o
estabelecimento da nitrificação e desnitrificação autotrófica via nitrato. Na condição
experimental que precedeu este ensaio, as eficiências de nitrificação e desnitrificação foram
de 85,7% e 53%, respectivamente (Moraes, 2012).
Tabela 2 – Valores médios dos parâmetros monitorados, divididos de acordo com as condições
avaliadas.
Condição

Período de
operação (d)

3
4
5
6

181 a 220
221 a 246
247 a 259
260 a 270

Condição

Período de
operação (d)

3
4
5
6

181 a 220
221 a 246
247 a 259
260 a 270

AFLUENTE
DQO
(mg.L-1)
89,3 + 12,0
72,1 + 13,2
81,3 + 15,4
73,5 + 10,1

AB
(mg CaCO3.L-1)
623,4 + 98,0
589,2 + 92,8
573,7 + 75,0
254,8 + 129,0

DQO
(mg.L-1)
34,4 + 10,9
26,5 + 15,1
33,0 + 7,8
27,2 + 1,8

AB
(mg CaCO3.L-1)
353,9 + 93,6
387,9 + 49,6
389,5 + 29,7
34,1 + 88,3

pH
8,9 + 0,3
8,9 + 0,3
9,1 + 0,2
7,7 + 0,6
EFLUENTE
pH
8,1 + 0,1
7,9 + 0,2
8,2 + 0,2
6,7 + 0,7

S-SDT
(mg S.L-1)
45,3 + 21,6
37,9 + 15,1
52,8 + 15,8
16,0 + 6,2

SO4-2
(mg S.L-1)
10,9 + 6,1
14,5 + 5,0
23,5 + 7,3
14,9 + 6,4

S-SDT
(mg S.L-1)
0,0 + 0,1
0,0 + 0,1
0,0 + 0,1
0,0 + 0,0

SO4-2
(mg S.L-1)
26,8 + 7,3
35,2 + 14,6
65,0 + 14,5
33,8 + 4,6

Figura 1 – Concentrações dos compostos de nitrogênio durante todo o período monitorado:
(▲) N-NH4+ afluente; (Δ) N-NH4+ efluente; (●) N- NO3- efluente; (●) N-NO2- efluente;
(x) N-N2 calculado.
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Durante a condição 3, a carga de choque inicial de sulfeto (100 mg S-SDT.L-1) foi
efetiva em direcionar a nitrificação somente a nitrito, ocasionando acúmulo médio de 15,9 +
6,5 mg N-NO2-.L-1. Porém, a concentração elevada de sulfeto causou inibição do processo
nitrificante imediatamente após sua aplicação, que apresentou eficiência média de 14,5%.
Decorridos 9 dias a partir da aplicação da carga de choque, a oxidação de N-amoniacal voltou
a ocorrer com 89,9 + 0,9% de eficiência, revelando que a inibição da nitrificação causada pela
presença de sulfeto é um processo reversível. Visto que o principal produto da nitrificação foi
nitrito, as bactérias oxidadoras de nitrito foram sensivelmente inibidas, provavelmente pela
liberação de amônia livre ocasionada pela elevação do pH durante a aplicação da carga de
choque de sulfeto (24 horas). Neste período, a concentração de amônia livre atingiu o valor de
26,4 mg N-NH3.L-1 na entrada do reator. Considerando que a estratégia de alimentação
utilizada promovia a diluição dos substratos, a concentração de amônia livre no interior do
reator no início dos ciclos, durante a aplicação da carga de choque, resultou em valores
próximos de 11 mg N-NH3.L-1 ,valor muito acima da concentração inibitória apresentada por
Abeling e Seyfried (1992) (1-5 mg N-NH3.L-1). Neste caso, as bactérias oxidadoras de Namoniacal também foram inibidas, visto que a concentração inibitória para as mesmas está na
faixa de 10 a 150 mg N-NH3.L-1 (Anthonisen et al. 1976 ).
O perfil temporal dos compostos de nitrogênio, realizado após a estabilidade aparente
do processo, revelou que as concentrações de amônia livre permaneceram na faixa inibitória
apenas para as bactérias oxidadoras de nitrito (Figura 2a), havendo acúmulo deste composto
no reator. Além disso, as relações OD/N-NH3 e OD/N-NH4+ também favoreceram o acúmulo
de nitrito. De acordo com Çeçen (1996), relações de OD/N-NH3 e OD/N-NH4+ menores que
10 e 1, respectivamente, favorecem a nitrificação somente até nitrito. Na presente pesquisa, os
valores destas relações ficaram na faixa descrita pelo autor supracitado, como apresentado na
Figura 2b, corroborando a existência de condições favoráveis para o acúmulo de nitrito.

(a)

(b)

Figura 2 – Perfil temporal de um ciclo (8 h) em estado estacionário, para a condição 3, referente às (a)
concentrações dos compostos nitrogenados: (▲) N-NH4+; (x) N-NH3; ( ) N-NO3-; ( ) N-NO2-; e (b)
(▲) concentração de OD com as respectivas relações (■) OD/NH3 e (□) OD/NH4+.

A desnitrificação permaneceu insignificante na maior parte do período. Os valores de
N2 calculados durante a condição 3 revelaram grande instabilidade do processo desnitrificante
(4,3 + 5,6 mg N-N2.L-1), mesmo após a recuperação do processo nitrificante. Provavelmente,
a biomassa desnitrificante adaptada ao uso de nitrato como receptor de elétrons (condição
anterior a esta pesquisa – Moraes, 2012) foi inibida pela presença de maiores concentrações
de nitrito, como reportado por Jing et al., (2009). Os autores avaliaram a aplicação de cargas
de choque de sulfeto na faixa de 520 a 1820 mg S.L-1 em reator anaeróbio de fluxo ascendente
(1,3 L) e observaram o acúmulo de nitrito proveniente da desnitrificação parcial, ocasionada
pela ação inibitória das altas concentrações de sulfeto. Após a aplicação das cargas de choque,
o desempenho do reator desnitrificante não foi recuperado imediatamente, e este fato foi
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atribuído à presença de intermediários tóxicos, como nitrito. Outros autores também
reportaram o efeito tóxico de nitrito sobre a desnitrificação (Glass et al., 1997; Chen et al.,
2008; Jing et al., 2010). Porém, o efeito tóxico do nitrito não impede que a biomassa
desnitrificante se adapte ao uso de nitrito como receptor de elétrons, uma vez que a
desnitrificação autotrófica via nitrito é um processo já relatado na literatura (Mahmood et al.,
2007b; Moraes et al., 2011; Moraes e Foresti, 2012). Sendo assim, a inibição da
desnitrificação causada pela presença de nitrito se mostra como um processo reversível.
Outra hipótese para a redução da atividade desnitrificante consistiu na inibição
causada pela aplicação da carga de choque de sulfeto (100 mg S-SDT.L-1). No entanto, esta
hipótese foi descartada, visto que as análises realizadas logo após esta aplicação indicaram a
ocorrência de alguma atividade desnitrificante (dados não mostrados), mesmo com baixa
eficiência de nitrificação. Adicionalmente, existem pesquisas que relatam a aplicação de
concentrações muito maiores de sulfeto, sem prejuízo para a desnitrificação (Vailoupoulou et
al.; 2005; Manconi et al., 2007; Jing et al., 2009).
Com relação ao doador de elétrons, a oxidação parcial do sulfeto ocorreu, sendo
observada a formação e acúmulo de uma substância esbranquiçada no fundo do reator,
característica de enxofre elementar. Também houve indicativo da presença de enxofre
elementar encobrindo a parte inferior do suporte para colocação da biomassa imobilizada.
Vale ressaltar que, nesta condição, o uso do oxigênio como receptor de elétrons preferencial
estava ocorrendo, uma vez que a desnitrificação via nitrito era insignificante, mas todo o
sulfeto adicionado foi consumido (Tabela 2).
Diante dos resultados obtidos, as próximas condições visaram à adaptação da
biomassa desnitrificante à presença de nitrito e o estabelecimento da desnitrificação via
nitrito, com a tentativa de impedir que o oxigênio fosse o receptor de elétrons preferencial. O
comportamento de POR durante o perfil temporal em estado estacionário indicou que o
ambiente não estava suficientemente favorável ao processo desnitrificante, apresentando
valores variando de 90 a 150 mV nas fases não aeradas, e de 130 a 200 mV nas fases aeradas.
Segundo Wanner et al. (1991), o valor de POR ideal para a desnitrificação está entre -50 a 50
mV, e entre 100 e 300 mV para a nitrificação. Desse modo, optou-se por reduzir a
concentração de OD de modo que o meio líquido se tornasse mais reduzido. O tempo das
fases não aeradas também foi aumentado em 10 minutos (2 h 06 min).
O reator foi operado por 25 dias na condição 4, sendo observada a queda na eficiência
da nitrificação de 89,9% para 59,9 + 12,0%. Além disso, o processo nitrificante ocorreu com
instabilidade durante este período, sendo bastante afetado pela redução da concentração de
OD e de 10 minutos nas fases aeradas (1 h 46 min). As concentrações de nitrato
permaneceram abaixo de 4 mg N-NO3-.L-1, sendo nitrito (12,0 + 4,6 mg N-NO2-.L-1) o
principal produto da nitrificação. O perfil temporal dos compostos de nitrogênio ao final deste
período revelou que pequena parte do nitrito estava sendo consumida durante os períodos não
aerados. Desta forma, pouca melhora na desnitrificação foi observada em comparação à
condição 3, sendo desnitrificados em média apenas 4,9 + 5,6 mg N-N2.L-1.
As alterações realizadas na condição 4 não foram efetivas em reduzir os valores de
POR, os quais foram próximos à condição 3. Nas fases aeradas e não aeradas, os valores de
POR variaram entre 100 e 200 mV e entre 100 e 150 mV, respectivamente. A presença de
compostos oxidados durante as fases não aeradas, como sulfato, nitrito e nitrato, contribuiu
para que os valores de POR permanecessem elevados, mesmo com a redução da concentração
de OD. Adicionalmente, o uso de oxigênio como receptor de elétrons preferencial para
oxidação do sulfeto continuou a ocorrer, uma vez que todo o sulfeto adicionado era sempre
consumido. A oxidação parcial de sulfeto a enxofre elementar também foi novamente
constatada através de evidências visuais. Entretanto, a formação deste intermediário começou
a ocorrer nas mangueiras de alimentação, como pode ser observado nos valores de
concentração de sulfeto afluente mais baixos, com considerável desvio-padrão (Tabela 2). A
entrada de oxigênio atmosférico estava ocorrendo nas conexões das mangueiras de
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alimentação. Desse modo, todas as conexões das mangueiras foram trocadas, e assim, a
oxidação parcial de sulfeto no interior das mangueiras cessou.
Na condição 5, o tempo das fases não aeradas foi novamente aumentado em 16
minutos (2 h 22 min). A concentração de OD também foi aumentada, visando melhorar a
eficiência da nitrificação. Entretanto, o processo nitrificante continuou com baixas eficiências
durante todo o período (55,8 + 8,2%). Este fato ocorreu em função da presença de maiores
concentrações de amônia livre no interior do reator em adição à redução dos períodos aerados.
Foram detectados, em média, 10,5 + 2,5 mg N-NH3.L-1. Como já relatado, concentrações de
amônia livre a partir de 10 mg N-NH3.L-1 causam alguma inibição às bactérias oxidadoras de
N-amoniacal, causando prejuízo à oxidação de N-amoniacal (Anthonisen et al., 1976). Este
aumento na concentração de amônia livre ocorreu em função do aumento de pH, devido as
maiores concentrações de sulfeto entrando no reator (Tabela 2). As maiores concentrações de
sulfeto, por sua vez, foram ocasionadas pela troca das conexões das mangueiras, evitando a
oxidação do sulfeto anteriormente à entrada no reator. Porém, no interior do reator, a oxidação
parcial do sulfeto persistiu, havendo a formação de enxofre elementar, detectada visualmente.
A atividade desnitrificante foi aumentada com o acréscimo de tempo das fases não
aeradas, atingindo eficiência média de 81,5 + 5,2%, após a operação por uma semana na
condição 5. Aliado a este fato, o período de tempo decorrido até esta condição, contado a
partir do período em que se iniciou o acúmulo de nitrito (74 dias), provavelmente possibilitou
a adaptação da biomassa desnitrificante à presença de nitrito. Portanto, o tempo de operação
também contribuiu para a ocorrência da desnitrificação via nitrito.
Pérez et al. (2007) relatou eficiência de remoção de nitrogênio acima de 95% em RBS
utilizando sulfeto para a desnitrificação autotrófica via nitrito. No entanto, os autores
utilizaram biomassa desnitrificante autotrófica previamente adaptada ao processo na presença
de sulfeto, sendo enriquecida em reatores operados em batelada. Após ser detectada atividade
desnitrificante considerável, este lodo enriquecido foi misturado à biomassa nitrificante no
RBS. Mesmo com esta prévia adaptação da biomassa aos dois processos (nitrificação e
desnitrificação) separadamente, a estabilidade da remoção de nitrogênio pela via curta só foi
obtida após 30 dias de operação. Portanto, a prévia adaptação da biomassa autotrófica
desnitrificante, utilizando nitrito e sulfeto como receptor e aceptor de elétrons,
respectivamente, parece ser essencial para o desenvolvimento da desnitrificação via nitrito,
simultaneamente à nitrificação, em reatores RBS.
Mahmood et al. (2007a) observaram eficiência de 75% de remoção de nitrito após 15
dias de operação de um reator anóxico de fluxo ascendente, aplicando sulfeto e nitrito em
concentrações estequiométricas. Entretanto, o lodo utilizado foi proveniente de reator
anaeróbio metanogênico, e as condições operacionais (reator exclusivamente anóxico,
afluente sintético contendo apenas nitrito como receptor de elétrons e sulfeto como doador de
elétrons, operação sob condições litoautotróficas para estabelecimento da desnitrificação)
eram favoráveis ao desenvolvimento da biomassa autotrófica desnitrificante. Mahmood et al.
(2007b) também relataram altas eficiências de remoção de nitrito (78%), utilizando altas
concentrações de substratos (1920 mg N-NO2-.L-1 e 2265 mg S-SDT.L-1). Neste caso, o lodo
inoculado também foi proveniente de reator anaeróbio metanogênico, enriquecido
previamente durante 30 dias às condições desnitrificantes na presença de sulfeto.
Durante todas as condições avaliadas até a condição 5, sempre se observou o acúmulo
de precipitado de coloração escura no interior das mangueiras e no fundo do reator, cuja
intensidade variou de acordo com a concentração de sulfeto utilizada. Quanto maior a
concentração de sulfeto, maior era o acúmulo deste precipitado. Este fato foi atribuído à
precipitação de ferro pelo sulfeto, formando sulfeto de ferro, composto químico que apresenta
coloração escura. A caracterização química deste precipitado por Espectroscopia de Raios X
por Dispersão em Energia (EDX - Energy-Dispersive X-ray spectroscopy) comprovou esta
hipótese, sendo detectados os elementos enxofre, oxigênio, ferro, cromo e cálcio, nas
proporções de 34,0%, 54,3%, 2,0%, 3,6% e 6,1%, respectivamente, da amostra. Portanto, a
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precipitação de outros elementos traços, como cálcio e cromo, também ocorreu. Visto que tais
elementos são essenciais para a atividade das enzimas que catalisam as reações envolvidas na
nitrificação e desnitrificação (Richardson e Watmough, 1999), a precipitação daqueles pelo
sulfeto estaria contribuindo para a dificuldade no estabelecimento de ambos os processos.
Tendo em vista que a precipitação com sulfeto é intensificada com o aumento do pH,
os altos valores de pH medidos no RLBAS estariam contribuindo para a ocorrência da
precipitação. Na faixa de pH em que o reator operava (8 – 9), grande parte do sulfeto estaria
na forma de S2-, forma química na qual ocorre a precipitação. Portanto, na condição 6, o pH
do afluente do reator foi reduzido para valores próximos de 7,5, na tentativa de reduzir a
ocorrência de precipitação. A concentração de sulfeto aplicada também foi reduzida para
valores próximos da estequiometria relativa ao nitrito, considerando apenas a parcela de Namoniacal que estava sendo consumida (~ 20 mg N-NH4+.L-1). Sendo assim, cerca de 18 mg
S-SDT.L-1 deveriam ser adicionados.
O ajuste do pH foi feito com a adição de HCl concentrado no recipiente em que era
coletado o efluente do reator UASB. O valor final do pH deste efluente ficou em torno de 6,0,
mas quando ocorria a mistura com a solução concentrada de sulfeto, anteriormente à entrada
no RLFBAS, o valor do pH era elevado para valores próximos de 7,5. Porém, o ajuste do pH
se tornou totalmente dependente da concentração de sulfeto. Portanto, caso a concentração de
sulfeto fosse reduzida, o pH da alimentação que entrava no reator também era reduzida.
Os valores de pH em função da concentração de sulfeto está apresentado na Figura 3a.
Observou-se que no dia 268 houve uma queda abrupta na concentração de sulfeto que
alimentava o reator, ocasionada pelo escape de sulfeto, na forma de gás, do frasco de
alimentação. A bexiga preenchida com gás N2 (100%), que mantinha a pressão dentro do
frasco, murchou durante a noite, ocasionando a diminuição da concentração de sulfeto
dissolvido em função do escape de H2S, segundo a Lei de Henry. Assim, o pH do meio
líquido afluente baixou para próximo de 6, enquanto o efluente atingiu valor menor,
prejudicando, principalmente, a nitrificação (Figura 3b). De acordo com Fdz-Polanco et al.
(1996), em valores de pH < 6, a atividade das bactérias oxidadoras de N-amoniacal e de
nitrito diminui, mesmo na ausência de amônia livre, mas o quociente [oxidadoras de Namoniacal/oxidadoras de nitrito] se eleva, havendo o acúmulo de nitrito no sistema. Jiménez
et al. (2011) também constataram inibição às bactérias oxidadoras de nitrito em pH em torno
de 6,5. No entanto, ao contrário do relatado, observou-se o acúmulo de nitrato no reator,
indicando que as bactérias oxidadoras de nitrito foram recuperadas. Portanto, a inibição por
amônia livre pareceu ser o fator mais importante para a redução da atividade das bactérias
oxidadoras de nitrito, uma vez que, nesta condição, ao contrário das outras, as concentrações
de amônia livre no interior do reator não ultrapassaram o valor de 1,5 mg N-NH3.L-1.

(a)

(b)

Figura 3 – Parâmetros monitorados durante a condição 6, envolvendo (a) valores medidos de pH em
função da concentração de sulfeto aplicada: ( ) sulfeto afluente; (■) pH afluente e (□) pH efluente; (b)
concentrações dos compostos de nitrogênio: (▲) N-NH4+ afluente; (Δ) N-NH4+ efluente; (●) N- NO3efluente; (●) N-NO2- efluente; (x) N-N2 calculado.
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A nitrificação permaneceu com eficiência satisfatória (78,2 + 8,6%) no período
anterior à redução do pH para 6. Neste período, o pH médio na entrada do reator era de 7,6 +
0,4 e a alcalinidade a bicarbonato era suficiente (370,0 + 45,8 mg CaCO3.L-1). Após a queda
abrupta do pH, a eficiência decresceu para 58,0 + 9,4%, sendo que, no dia da queda do pH
(268), a alcalinidade fornecida se tornou insuficiente (89,3 mg CaCO3.L-1), e as bactérias
oxidadoras de N-amoniacal foram afetadas. Mesmo após a recuperação do pH e da
alcalinidade, a atividade de tais bactérias permaneceu baixa. Carrera et al. (2004) também
constataram o acúmulo de N-amoniacal em função da limitação da alcalinidade no sistema.
Entretanto, a nitrificação foi recuperada por meio da diminuição da taxa de carregamento de
nitrogênio e do controle do pH em 7,5. Vale ressaltar que, na presente pesquisa, após a queda
brusca do pH, o reator foi monitorado somente por mais 2 dias. Portanto, a recuperação da
nitrificação não pôde ser avaliada, mas pode se afirmar que este processo apresentou sinais de
melhora, com tênue acréscimo na eficiência de 46,7% para 65,4% nos dias 269 e 270,
respectivamente. Nestes dias, o pH ficou em torno de 7,9.
Com relação à desnitrificação, a mesma permaneceu instável durante todo o período
monitorado. Pela Figura 3b, observa-se que, de modo geral, quando havia a formação de
nitrito, os valores calculados da concentração de N-N2 formado eram mais baixos, reforçando
a hipótese levantada anteriormente (condição 3) sobre a inibição da desnitrificação pela
presença de nitrito. Este fato se tornou mais marcante a partir do dia 268, em que a
concentração de nitrito formado foi nula, e a eficiência de desnitrificação apresentou melhora
de 43,5% para 64,6%. Neste caso, o principal produto da nitrificação era nitrato e, portanto, a
desnitrificação deveria estar ocorrendo a partir deste composto, e não pela via curta. Sendo
assim, inferiu-se que a comunidade desnitrificante estabelecida no reator estaria mais
adaptada ao uso de nitrato como receptor de elétrons, não sendo necessário um longo período
de aclimatação como foi observado no caso da via curta (descrito na condição 5). Alguns
autores também reportaram a dificuldade do uso de nitrito na desnitrificação em função da
toxicidade deste composto, especificamente na forma de ácido nitroso não-ionizado (Abeling
e Seyfried, 1992; Glass et al., 1997).
Conclusões
O acúmulo de nitrito em RLFBAS foi possível por meio da inibição às bactérias
oxidadoras de nitrito, sem prejuízo para a oxidação de N-amoniacal (nitrificação parcial).
Porém, o uso de nitrito pelos organismos desnitrificantes, em uma comunidade microbiana
diversificada, foi dificultado em função de serem submetidos a condições adversas que não
favoreceram exclusivamente sua adaptação. De modo geral, a aplicação proposta no RLFBAS
promoveu a remoção insatisfatória de nitrogênio. Houve dificuldade operacional em se
estabelecer a desnitrificação autotrófica, com uso de sulfeto como doador de elétrons,
integrada ao processo nitrificante em um único reator, havendo a perda de eficiência de ambos
os processos. Portanto, diferentes configurações de reatores e de sistemas, ou mesmo a
realização de alguns ajustes no reator proposto, poderiam ser mais apropriadas para a
viabilidade desta aplicação ao pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios.
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Resumo. Este trabalho apresenta os resultados preliminares da aplicação da técnica do
DNA-SIP na investigação de populações microbianas ativas na desnitrificação com sulfeto
como doador de elétrons. Frascos contendo sulfeto e nitrato, N/S de 1,6, 13C-NaHCO3(1g.L-1)
e He/13C-CO2 (70:30%) ou 12C-NaHCO3 (1g.L-1) e He/13C-CO2 (70:30%) foram inoculados
com biomassa ativa de reator operado em escala piloto para remoção de nitrogênio e enxofre
de esgoto doméstico real. Frascos com sulfeto e sem nitrato, com nitrato e sem sulfeto e
abióticos também foram incluídos. A microbiota foi alimentada com sulfeto de sódio e nitrato
de potássio a cada 2 dias, tempo observado para oxidação do sulfeto e redução de nitrato. A
cada sete dias, a biomassa foi retirada dos frascos e o DNA submetido à ultracentrifugação.
A microbiota foi capaz de acoplar a oxidação do sulfeto com a redução de nitrato e o
processo foi estável durante os 24 dias de incubação. Produção de nitrogênio amoniacal não
foi observada e nem acúmulo de nitrito. Incorporação do 13C no DNA da microbiota ativa foi
observada nos primeiros 7 dias de incubação e o DGGE mostrou a seleção e o aparecimento
de bandas exclusivas na fração pesada.
Introdução
Sob a perspectiva de controle ambiental e sustentabilidade, intensificam-se novas
propostas de soluções biotecnológicas para o tratamento e remoção de nutrientes de águas
residuárias (Foresti et al., 2006). A desnitrificação autotrófica com compostos reduzidos de
enxofre (HS-, H2S, S0, S2O32-, S4O62- ou SO32-, entre outros) tem mostrado promissora na
aplicação em processos biotecnológicos saneadores. Os compostos reduzidos de enxofre, subprodutos de reatores anaeróbios, podem ser utilizados como doadores de elétrons para a
redução do nitrato, proveniente de sistemas aeróbios. Formas inorgânicas de carbono são
utilizadas como fonte de carbono pelos microrganismos. O processo proporciona a remoção
simultânea de nitrogênio e enxofre e transforma tais contaminantes em formas
ambientalmente aceitáveis (nitrogênio gasoso e sulfato ou enxofre elementar) (BeristanCardoso et al., 2006; Foresti et al., 2006., Moraes et al., 2011; Souza et al., 2011).
Apesar das potencialidades que este processo encerra, o conhecimento da diversidade
funcional e filogenética dos microrganismos autotróficos desnitrificantes é limitado
principalmente no que se refere a sistemas operados com esgoto real.
No presente trabalho são apresentados os resultados preliminares da aplicação da
técnica do “DNA-Stable Isotope Probing” (DNA-SIP), que alia diversidade taxonômica e
funcional, no estudo da microbiata ativa da desnitrificação autotrófica utilizando sulfeto como
doador de elétrons. Este estudo é inédito, não sendo encontrada na literatura consultada a
aplicação de tal técnica ao metabolismo da desnitrificação autotrófica com o uso de
compostos reduzidos de enxofre. Este trabalho traz contribuição relevante aos processos
biológicos de tratamento de águas residuárias,
uma vez que conhecendo-se os
microrganismos e seu papel funcional importantes informações podem ser obtidas a respeito
dos aspectos ecológicos, fisiológicos e genéticos ligados ao processo de remoção de
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nitrogênio, auxiliando o alcance de melhores eficiências dos sistemas de tratamento e
contribuindo para o aprimoramento de reatores.
Material e Métodos
Inóculo
Células imobilizadas em matriz de poliuretana foram coletadas no compartimento
anaeróbio do sistema DANDE tratando esgoto sanitário real (Souza e Foresti, 2011). Optou-se
por coletar a microbiota no compartimento anaeróbio uma vez os resultados das análises
físico-químicas de operação do reator indicavam que a desnitrificação corria neste
compartimento (Souza e Foresti, 2011). A biomassa permaneceu em geladeira, sob atmosfera
anaeróbia, até o momento do uso, 20 dias após a coleta.
Procedimento experimental
As células foram desprendidas manualmente das espumas de poliuretana e reativadas
para a desnitrificação com sulfeto como doador de elétrons. Para tanto, a biomassa (25% v/v)
foi inoculada em frascos reatores contendo água residuária sintética simulando efluente
nitrificado de tratamento de águas residuárias municipais (Moraes et al., 2011), acrescida de
sulfeto de sódio (30 mg.L-1 S-SDT), nitrato de potássio (20 mg.L-1 –N-NO3-), de modo a obter
relação N/S=1,6, bicarbonato de sódio (1g.L-1), e a atmosfera gasosa foi de N2/CO2 (70:30%).
A microbiota reativada foi então utilizada nos experimentos de SIP. Quantidade de 15% (v/v)
de biomassa foi transferida para frascos de vidro de 260 mL e volume útil de 150 mL
contendo a água residuária sintética e as mesmas condições nutricionais da reativação.
Frascos contendo 12C-NaHCO3 (1g.L-1) e atmosfera gasosa de He/12C-CO2 (70:30%) (12C)
ou 13C-NaHCO3(1g.L-1) e atmosfera gasosa de He/13C-CO2 (70:30%) (13C) foram montados.
O CO2 foi injetado nos frascos contendo inicialmente atmosfera de He (100%). O pH inicial
do meio de reação foi de 7,3-7,5. Foram também montados frascos com nitrato e sem sulfeto
(CN), com sulfeto e sem nitrato (CS) e controles abióticos. Réplicas de frascos reatores para
cada condição foram montadas. Todos os frascos foram incubados no escuro a 300C, sem
agitação. Dos frascos de SIP foi retirada alíquota de 2mL de biomassa no tempo zero e a cada
três-quatro realimentações, correspondendo a 7, 15, 20, 24 dias de incubação. A retirada
regular de biomassa é recomendada por Neufeld et al. (2006) em experimentos de SIP como
uma estratégia para evitar a ocorrência de cross-feeding. A cada retirada, o volume era
reposto com água residuária sintética anaeróbia e bicarbonato de sódio (0,3 g.L-1) e, quando
necessário, também com CO2 (30%), de modo a manter capacidade tampão do sistema e o
aporte de carbono inorgânico.
Análises físico-químicas
Todas as análises foram realizadas segundo o Standart Methods for Examination of
Water and Wastewater (2005). Medidas de pH foram feitas usando potenciômetro. Nitrato
(N-NO3-) foi determinado por espectrofotometria com radiação ultravioleta. Nitrito (N-NO2-)
e nitrogênio amoniacal (N-NH4+) foram determinados por colorimetria, em espectrofotômetro,
através de injeção de fluxo (FIA) . Sulfeto dissolvido total (S-SDT) foi determinado por
espectrofotometria segundo metodologia do azul de metileno, com adição de acetato de zinco
(0,1M), para a fixação do sulfeto presente na amostra. Sulfato (S-SO4-2) foi determinado por
turbidimetria segundo o método do cloreto de bário.

489

Ultracentrifugação e fracionamento
A ultracentrifugação e o fracionamento foram adaptados e validados para DNA-SIP a
partir do método para o RNA-SIP (Whiteley et al., 2007) usando solução de trifluoroacetato
de cesio (CsTFA) e tampão GB sem adição de formamida (solução CsTFA/GB) com
densidade de 1,6112 g.mL-1. Tubos contendo de 1-1,5 µg DNA foram centrifugados em
centrífuga de bancada (optima TLX 120000) com rotor de ângulo fixo (TLA 120.2), a
64000rpm/40hs/200C. As frações (100 µL) foram coletadas a uma vazão de 200 µL/min e o
DNA precipitado a 200C over night com adição de glicogênio (1µL) e isopropanol (1mL),
seguido de centrifugação, lavagem do pellet com etanol 70% e ressuspensão em tampão TE
(30µL). A quantificação do DNA em cada fração foi feita pelo PicoGreen® ds-DNA
Quantitation Kit (Invitrogen), seguindo as instruções do fabricante.
Estrutura da comunidade microbiana pelo DGGE
A análise da comunidade microbiana foi realizada pela técnica da eletroforese em gel de
gradiente desnaturante (DGGE). Os fragmentos dos genes 16S rRNA foram amplificados pela
reação em cadeia da polimerase (PCR) com os primers do Domínio Bacteria 968GC-F e
1392-R (Nielsen et al., 1999). A DGGE foi realizada segundo os procedimentos descritos em
Muyzer et al. (1993), em géis de acrilamida (16cm X16cm X 1mm) com gradiente
desnaturante de uréia e formamida de 70-50% e tempo de corrida de 16horas/600C/75V. Os
géis foram corados com brometo de etídeo (0,5mg.L-1), exposto à luz UV (254nm) e
fotodocumentado em fotodocumentador Eagle Eye TMIII (Stratagene) acoplado a computador
com Software Eagle Sight.
Resultados e Discussão
Monitoramento dos frascos reatores
Os gráficos da Figura 1 mostram a desnitrificação pela microbiota do experimento de
SIP alimentada regularmente com sulfeto e nitrato. De acordo com os resultados
apresentados, a desnitrificação autotrófica via oxidação de sulfeto apresentou comportamento
semelhante nos frascos 13C e 12C. A redução de nitrato e a oxidação de sulfeto ocorreu nos
primeiros 2 dias de incubação, demonstrando biomassa ativa a tal metabolismo, e permaneceu
estável durante todo o período de incubação. O sulfeto foi quantitativamente recuperado como
sulfato em valores bem próximos da reação estequiométrica (equação 1; Tabela 1). Nitrito foi
detectado esporadicamente em concentrações de até 5mg.L-1, que foi posteriormente
consumido. Embora não tenha sido possível quantificar o nitrogênio gasoso, nitrogênio
amoniacal não foi formado, demonstrando a não ocorrência da redução dissimilativa do
nitrato à amônia. Estes resultados aliados à oxidação de sulfeto a sulfato em concentração
próxima à estequiométrica demonstram o estabelecimento da desnitrificação completa
utilizando sulfeto como doador de elétrons. Resultados similares foram obtidos por BeristainCardoso et al. (2006).
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Figura 1: Variação temporal das concentrações de N-Nitrato (), S-Sulfeto () e S-Sulfato
() nas réplicas dos frascos contendo 12C (a,b) e dos frascos contendo 13C (c,d) e alimentados
com sulfeto de sódio e nitrato de potássio. Os picos nas concentrações de nitrato e sulfeto
indicam as realimentações.
Tabela 1: Concentrações adicionadas de sulfeto e de nitrato e concentrações de sulfato
formado nos frascos reatores durante os períodos de incubação indicados.
Condição
N-NO3- S-SDT S-SO4-2
Experimental (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1)
12-1
306 382
402
12-2
282 405
410
13-1
252 315
300
13-2
285 379
402
S-2 + 1,6NO-3 + 1,6H+

SO4-2 + 0,8N2 + 0,8H2O ∆Go’= -743,9kJ/reação (eq. 1)

Considerando que a maioria das bactérias desnitrificantes autotróficas apresenta
condições ótimas de crescimento em pH na faixa de 7,0 a 8,0 (Shao et al., 2010) e que
inibição ocorre em valores de pH inferior a 6 e superior a 9 (Oh et al. 2000), o controle do pH
é de fundamental importância. O pH manteve-se em torno de 7,3-8,5 até o 11º dia de
incubação. No 13º dia foi observado valor de pH de 8,64. A adição de 15% de CO2 foi
realizada e o pH diminui para 8,0, mantendo-se entre 8,0-8,5 até o 22º dia de incubação.
Os frascos controle abiótico mostram que não ocorreu perda abiótica do nitrato (Figura
2a). No entanto, o mesmo não ocorreu para o sulfeto (Figura 2b). A remoção de sulfeto pode
estar relacionada à volatilização para o headspace e oxidação química, com formação de
sulfato, pelo residual de oxigênio que poderia estar presente nos frascos. O sulfato foi
formado em concentração inferior à estequiométrica (Figura 2b), mostrando que o residual de
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oxigênio não foi suficiente para oxidação completa de sulfeto a sulfato. Estes resultados estão
de acordo com os experimentos realizados sob condições anóxicas com atmosfera dos frascos
contendo He:CO2 (70:30%). Apesar da remoção abiótica de sulfeto de ter ocorrido, a
oxidação de sulfeto foi bem mais rápida nos frascos com biomassa e alimentados
regularmente com sulfeto e nitrato, onde a oxidação de sulfeto a sulfato foi acoplada à
desnitrificação, ocorrendo dentro de 1-2 dias (Figura 1).

(a)

(b)

Figura 2. Variação temporal na concentração de nitrato () (a), (b) sulfeto( ) e sulfato ()
nos frascos controle abiótico.
Nos frascos alimentados com nitrato e sem sulfeto (CN) a desnitrificação heterotrófica
começou a ocorrer somente a partir do 20º dia de incubação (Figura 3a), mostrando que, para
a microbiota estudada, na ausência de sulfeto, a desnitrificação heterotrófica pelo
metabolismo endógeno foi pouco significante. A oxidação do sulfeto nos frascos CS (Figura
3b), foi significativa nos primeiros 3 dias, com recuperação de sulfato próxima à adicionada
de sulfeto. Estes resultados indicam a ocorrência da oxidação biológica de sulfeto sob
condições anóxicas, com influência provável do residual de oxigênio que poderia estar
presente nos frascos reatores. Após adição de sulfeto, o consumo ocorreu mais lentamente,
não foi completo, e a recuperação de sulfato foi inferior à adicionada durante o período de
incubação (Figura 3b). Nos frascos regularmente alimentados com sulfeto e nitrato a oxidação
biológica de sulfeto também foi observada nos primeiros 3 dias (Figura 6), mas esteve
associada à redução de nitrato. Além disso, a cada adição de sulfeto e nitrato, o consumo de
sulfeto foi completo dentro de 1-2 dias, com recuperação estequiométrica de sulfeto a sulfato
e relacionado à desnitrificação (Figura 1). Estes resultados mostram, portanto, que o
mecanismo predominante foi a oxidação biológica de sulfeto acoplada à redução de nitrato.

(a)

(b)

Figura 3. Variação temporal das concentrações de N-nitrato () nos frascos sem adição de
sulfeto (a) e de sulfeto( ) e sulfato ()nos frascos sem adição de nitrato (b).
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Ultracentrifugação e avaliação do gradiente
A Figura 4 apresenta os gráficos da distribuição do conteúdo de DNA em relação à
densidade de cada fração dos pares de frascos alimentados com sulfeto e nitrato para o tempo
zero e para os tempos t=1 e t=4, correspondendo ao 7º e 24 º dias de incubação,
respectivamente.
t=0

(a)

t=1

(b)

(c)

Figura 4: Distribuição do conteúdo de DNA em relação à densidade de cada fração (da 4ª para
a 18ª fração) dos frascos reatores alimentados com sulfeto e nitrato. A 4ª fração é a mais densa.
12
C-DNA (□), 13C-DNA( ).
A distribuição da densidade das frações no tempo zero, ou seja, antes da incubação, e
portanto, sem incorporação de 13C no DNA, mostra que o 12C-DNA (DNA “leve”) abrange as
frações 12-15, com densidade de 1,5750 g.mL-1 (fração 12) à 1,5507 g.mL-1 (fração 15) com
maior quantidade nas fração 13. Resultados similares foram obtidos para o frasco controle
(contendo 12C), com maior quantidade de DNA na fração 12 (Figura 4a).
O gráfico da Figura 4b apresenta a distribuição da densidade das frações do DNA
provenientes no tempo t=1, ou seja, no 7º dia de incubação. Nos frascos incubados com 13C, o
13
C-DNA (DNA “pesado”) ocupou, principalmente, as frações de 8 a 10, com densidade
variando de 1,6067 g.mL-1 (fração 8) à 1,5860 g.mL-1 (fração 10), indicando que, com 7 dias
incubação, o 13C foi incorporado no DNA da microbiota ativa no metabolismo da
desnitrificação autotrófica com sulfeto como doador de elétrons. Neste tempo de incubação,
oxidação de 138±3 mg.L-1 S-SDT, formação de 114±3 mg.L-1 S-SO4-2 e redução de 111±7
mg.L-1 N-NO3- foram determinadas. As frações 13-14, com densidade de 1,5653g.mL-1
(fração 13) e 1,5580 g.mL-1 (fração 14) representam o DNA “leve” (12C-DNA) do frasco
alimentado com 13C, ou seja, o DNA da microbiota que não participa diretamente do
metabolismo da desnitrificação acoplada à oxidação de sulfeto nas condições estudadas. As
frações 11 e 12, com densidades de 1,5799 g.mL-1 e 1,5726 g.mL-1, respectivamente, foram
consideradas intermediárias.
Com 24 dias de incubação houve o fenômeno de cross-feeding (Figura 4c) com a
incorporação de metabólitos do 13C no DNA da microbiota das frações leve.
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Avaliação do padrão de bandas da comunidade microbiana por (DGGE)
A Figura 5 mostra o padrão de bandas obtido da microbiota do frasco com 12C (a) e do
frasco com 13C (b), do t=1. A Figura 5a mostra que melhores resultados foram obtidos para as
frações 13-14 (frações leves), estando de acordo com os resultados do fracionamento que
mostram maior quantidade de 12C-DNA nestas frações. Estas frações apresentaram padrão de
bandas similar, o mesmo ocorrendo para as frações 11 e 12, as quais por sua vez são menos
intensas. Para as demais frações, as amostras estão bem fracas. Estes resultados estão corretos,
uma vez que as demais frações apresentam maior densidade (frações pesadas) e o frasco
analisado não teve 13C para ser incorporado no DNA da microbiota. A microbiota presente
nestes frascos, com representantes nas frações 13-14, corresponde aos microrganismos que
participam, direta e indiretamente, da desnitrificação. O DGGE do frasco incubado com 13C é
mostrado na Figura 5(b). Este gel mostra a seleção de duas bandas na fração 9 (fração
pesada), marcadas com flechas.
Ao comparar os géis, observa-se claramente a seleção de bandas na fração 9 do frasco
contendo 13C. O aparecimento e a seleção de bandas exclusivas nas frações pesadas do frasco
incubado com 13C mostram a seleção de microrganismos ativos e que participam diretamente
da desnitrificação autotrófica com sulfeto como doador de elétrons. Com o objetivo de
identificar as bactérias presentes, as bandas marcadas com as flechas e asterísticos foram
excisadas do gel para seqüenciamento, no entanto os resultados da PCR não foram positivos e
portanto a identificação filogenética dos microrganismos foi possível. Assim, biblioteca
genômica da fração pesada (fração 9) e da leve (13) será realizada.

14 13 12 11 10 9 8 7 6
15 14 13 12 11 10 9 8

7 6

5

5

*
*

*

(b)
(a)
Figura 5. DGGE das frações 5-14 dos pares de frascos alimentados com sulfeto e nitrato e
contendo 12C (a) ou 13C (b) do tempo de incubação t=1 (7º dia de incubação). As frações 6-9
são as frações pesadas, e as frações 13-14 são as frações leves.
*
Conclusões

*

A Técnica de marcação de ácidos nucléicos (DNA) com isótopos estáveis (13Ccarbono inorgânico) foi adequada para o estudo da microbiota ativa na desnitrificação com
sulfeto como doador de elétrons. Consumo de nitrato e de sulfeto ocorreu a cada dois dias e
manteve-se estável por 24 dias, a cada realimentação, totalizando redução de 250-386 mg.L-1
de N-NO3-, oxidação de 315-382 mg.L-1 de S-SDT com formação de 300-402 mg.L-1 de SSO4-2, devida ao processo biológico.
A incorporação do 13C-carbono inorgânico no DNA da microbiota foi detectada no 7o
dia de incubação com aparecimento e seleção de bandas na fração pesada do DNA da
microbiota ativamente envolvida na oxidação do sulfeto acoplada à redução de nitrato. Neste
494

tempo de incubação, oxidação de 138±3 mg.L-1 S-SDT, formação de 114±3 mg.L-1 S-SO4-2 e
redução de 111±7 mg.L-1 N-NO3- foram determinadas.
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Resumo. Produtos farmacêuticos e outros micropoluentes tem sido foco de pesquisas
recentes devido à constatação de sua ocorrência em diversos compartimentos ambientais.
Estes compostos apresentam degradação limitada no meio ambiente e contínua introdução
por meio de águas residuárias diversas. Dentre esses poluentes, os antibióticos têm ganhado
atenção devido à sua atividade biológica e a possibilidade de desenvolvimento de genes de
resistência em bactérias do ambiente, reduzindo, em longo prazo, a efetividade desses
compostos. Os antibióticos da classe das sulfonamidas apresentam uso difundido na medicina
humana e veterinária, e autores apontam a sua aplicação em atividades de criação intensiva
de animais como uma das principais rotas de difusão para o ambiente. Nesse contexto, a
suinocultura recebe especial atenção, uma vez que utiliza elevadas quantidades de
antibióticos não só para fins terapêuticos, mas também como promotores de crescimento.
Dentre esses, a sulfametazina figura na literatura como o principal antimicrobiano.
Enquanto o foco das pesquisas sobre remoção biológica de antibióticos em águas residuárias
é mantido nas tecnologias de lodos ativados, a investigação dos reatores anaeróbios, de uso
comum no tratamento de águas residuárias de atividades agropecuárias, ainda é incipiente.
Dessa maneira, o presente trabalho propõe o estudo da aplicabilidade de reator anaeróbio
de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) e reator anaeróbio horizontal de leito fixo
(RAHLF) na remoção de sulfametazina em água residuária sintética simulando efluente de
suinocultura, constituindo uma barreira primária na dispersão desse micropoluente e
contribuindo para a redução dos impactos ambientais dessa atividade agropecuária.
Introdução
O desenvolvimento de novos produtos e processos para suprir as demandas de nossa
sociedade frequentemente resulta na produção de novos resíduos, os quais, muitas vezes, os
sistemas convencionais de tratamento de efluentes não estão preparados para receber, e cujo
efeito no meio ambiente é pouco conhecido.
Nesse contexto, a contaminação ambiental pelos chamados poluentes emergentes tem
ganhado atenção da comunidade científica. Poluentes emergentes são contaminantes que
frequentemente não estão sujeitos a restrições regulatórias, mas que são possíveis candidatos
para futuras regulamentações, dependendo da pesquisa de seus potenciais efeitos à saúde
humana e monitoramento de sua ocorrência. Tais contaminantes não precisam ser persistentes
no meio ambiente para causar efeitos adversos, uma vez que a sua taxa de remoção ou
transformação são compensadas por sua contínua introdução no ambiente (Verlicchi et al.,
2010).
Dentre os poluentes emergentes, os antibióticos tem recebido especial atenção por
serem compostos biologicamente ativos. A exposição contínua de bactérias a antibióticos em
reduzidas concentrações pode levar ao desenvolvimento de genes de resistência e,
eventualmente, à transferência desses genes a bactérias de outras espécies, reduzindo, em
longo prazo, a eficácia desses compostos (Baran et al., 2011). Além disso, os antibióticos
podem apresentar efeitos adversos e pouco estudados sobre organismos não alvos e de grande
relevância ambiental, tais como os autótrofos fotossintetizantes, como fitoplâncton e
macrófitas (García-Galán et al., 2009).
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As sulfonamidas são uma classe de antibióticos de uso difundido na medicina humana
e veterinária. A sua descoberta remonta à década de 30 e foram os primeiros agentes
antibacterianos utilizados com sucesso no tratamento de doenças infecciosas em humanos
(García-Galán et al., 2008). São agentes bacteriostáticos sintéticos de amplo espectro, agindo
sob a maioria das bactérias gram-positivas e muitas gram-negativas (Sarmah et al., 2006).
Utilizadas após sua descoberta como o principal fármaco para o tratamento de
infecções bacterianas em humanos, as sulfonamidas têm hoje seu uso limitado ao tratamento
de doenças muito específicas na medicina humana (Hoff, 2008). Quantidades expressivas,
entretanto, ainda são empregadas na medicina veterinária, tanto no tratamento de doenças
como também, em níveis subterapêuticos, como promotores de crescimento e agentes de
aumento da eficiência de alimentação dos animais (García-Galán et al., 2008).
A estrutura química geral das sulfonamidas é apresentada na Figura 1. A molécula
consiste de um anel de benzeno, um grupamento amina (-NH2) e um grupamento sulfonamida
(-SO2NH) conectado a um radical orgânico (-R). Os grupos amina e sulfonamida precisam
estar conectados ao anel de benzeno na conformação para, para que a molécula possua
propriedade antibacteriana (Hardman et al., 2001 apud Sarmah et al., 2006).

Figura 14 - Estrutura química geral das sulfonamidas
O mecanismo principal de ação das sulfonamidas é bastante conhecido. Elas inibem a
multiplicação das bactérias por serem análogos estruturais ao ácido para-aminobenzóico,
competindo pelo mesmo sítio ativo enzimático. As sulfonamidas conectam-se à enzima
dihidropteroato sintase (DHPS), inibindo a formação de ácido dihidrofólico, um precursor do
ácido fólico, essencial na síntese de ácidos nucleicos (Baran et al., 2011).
Aliado ao expressivo consumo, é sabido que parte da dose de sulfonamida ministrada
em humanos e animais não é metabolizada e é excretada na urina e fezes, tanto como
composto inalterado ou como metabólitos que ainda podem ser biologicamente ativos.
Animais tratados com sulfonamidas excretam entre 50 a 100% da dose administrada, com o
composto inalterado representando entre 30 a 95% do eliminado. Metabólitos acetilados
podem compor entre 5 até 60% da dose eliminada. (Parfitt, K., 1999 apud Kay et al., 2004).
Esses compostos podem ser reconvertidos ao antibiótico primário no ambiente com a
metabolização do grupamento acetil por bactérias.
Tendo em vista a estabilidade da ligação sulfonamida (S-N), os antibióticos dessa
classe são quimicamente muito estáveis e, portanto, pouco propensos a sofrer rápida
biodegradação no meio ambiente (Grant et al., 2003). De fato, Ingerslev e Halling-Sorensen
(2000) realizaram ensaios de biodegradação com doze sulfonamidas e concluíram que estes
compostos não podem ser classificados como prontamente biodegradáveis. Segundo os
resultados obtidos, os autores apontam que as sulfonamidas são igualmente ou mais
persistentes que outros compostos usualmente considerados como recalcitrantes, como o
pentaclorofenol.
Considerando tais características das sulfonamidas, não foi inesperado que, com o
desenvolvimento e aprimoramento dos métodos analíticos de detecção, esses antibióticos
tenham sido identificados em diversos compartimentos ambientais. A presença de
sulfonamidas e seus metabólitos foi verificada em amostras de solo (Shelver et al., 2010);
esterco (Haller et al., 2002); esgotos domésticos antes e após tratamento (Batt et al., 2007);
lodo de estação de tratamento de esgoto (Göbel et al., 2005); água residuária hospitalar
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(Verlicchi et al., 2010); mananciais superficiais e aquíferos subterrâneos (Hirsch et al., 1999);
e até mesmo em água mineral engarrafada (Perret et al., 2006; Díaz-Cruz et al., 2008).
A presença de sulfonamidas no ambiente é primariamente atribuída ao seu emprego
nas atividades agropecuárias (Baran et al., 2011). De fato, as maiores concentrações de
sulfonamidas são constatadas em resíduos líquidos ou sólidos (estercos) de atividades de
criação intensiva de animais. Esses resíduos apresentam concentrações típicas de 1 a 10
mg.kg-1, mas chegam a atingir valores de até 200 mg.kg-1 (Lertpaitoonpan, 2008). Dessa
maneira, granjas de criação intensiva são consideradas fontes principais de contaminação
ambiental por antibióticos (García-Galán et al., 2008), com especial atenção voltada para a
suinocultura, que tradicionalmente utiliza mais antibióticos como aditivo alimentar do que as
demais atividades agropecuárias (Giguère et al., 2007 apud Lertpaitoonpan, 2008).
A sulfametazina (ou sulfadimidina) é frequentemente citada como a sulfonamida mais
amplamente empregada como antibiótico veterinário (Hruska e Franek, 2012; Baran et al.,
2011; Mohring et al., 2009; Huang et al., 2001). Esse composto é constituído pela estrutura
básica das sulfonamidas acrescida de um anel de pirimidina com dois grupamentos metila
substituintes, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 15 - Estrutura química da sulfametazina
A revisão da literatura revela que a presença de sulfametazina em compartimentos
ambientais está usualmente relacionada a águas residuárias de suinocultura (ARS) e em
concentrações elevadas, quando comparada com as demais sulfonamidas. A disposição
inadequada de efluentes em cursos d’água e a utilização de esterco animal como fertilizante
ocasionam a disseminação desse antibiótico em solos, águas superficiais e subterrâneas. Nesse
sentido, o tratamento apropriado desses efluentes constitui uma primeira barreira na dispersão
desses poluentes emergentes.
No concernente à remoção de antibióticos, os relatos a respeito da eficiência dos atuais
sistemas biológicos de tratamento são divergentes. Onesios et al. (2009) realizaram extensa
revisão da remoção de antibióticos e outros micropoluentes em sistemas biológicos de
tratamento. Para sulfonamidas, as eficiências de remoção relatadas variaram entre -280 a
100% para experimentos em laboratório e estações de tratamento em escala real. A ocorrência
de aumento de concentração de antibiótico após a passagem pelo sistema de tratamento é
atribuída à desconsideração de fenômenos de adsorção e dessorção, mas principalmente pela
hidrólise de metabólitos acetilados (N4-Ac-SA) de volta ao composto original (García-Galán
et al., 2008).
De maneira geral, os trabalhos publicados demonstram a grande dependência entre a
eficiência de remoção dos antibióticos e o tipo de tecnologia de tratamento, além dos
parâmetros de operação da estação, como temperatura, tempo de detenção hidráulica (TDH) e
tempo de retenção celular (TRC). Dentre esses, o TRC parece exercer papel importante na
remoção de compostos farmacêuticos em sistemas aeróbios. (Le-Minh et al., 2010). A
manutenção de TRCs elevados permite o estabelecimento no reator de bactérias de
crescimento lento (tais como nitrificantes), o que resulta em uma maior diversidade na
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comunidade microbiana e, consequentemente, maior diversidade enzimática, necessária para a
remoção de compostos complexos (Clara et al., 2005).
Pérez e colaboradores (2005) relatam que, embora os estudos de avaliação de
biodegradabilidade farmacêuticos encontrados em águas residuárias tenham investigado
diferentes concentrações, procedimentos experimentais e configurações de reatores, a maioria
deles baseia-se em comunidades bacterianas de sistemas de lodos ativados, que é a base do
tratamento biológico na maioria das estações de tratamento de efluentes. No entanto,
enquanto a tecnologia anaeróbia tem ganhado espaço no tratamento de águas residuárias de
origem agropecuária, e o estudo da eficiência desses sistemas de tratamento na remoção de
antibióticos é ainda incipiente.
Esta pesquisa visa avaliar a aplicação de reatores anaeróbios (UASB e RAHLF) para
remoção de sulfametazina em água residuária de suinocultura. Objetiva-se o entendimento do
processo de remoção biológica desse composto, a elucidação de parâmetros cinéticos e a
consideração de produtos de degradação e intermediários metabólicos. Busca-se, desta
maneira, o aprimoramento das formas de tratamento de efluentes de suinocultura na remoção
de sulfametazina, compondo uma barreira primária na dispersão desse antibiótico e
contribuindo para a redução dos impactos ambientais dessa atividade agropecuária.
Material e Métodos
São propostas duas configurações de reatores para a remoção anaeróbia de
sulfametazina em ensaios contínuos, o reator UASB e o reator RAHLF. No entanto, ensaios
em batelada são também propostos como etapa exploratória da pesquisa. O procedimento
experimental é apresentado a seguir.
Delineamento experimental
O procedimento experimental proposto consistirá de três etapas, conforme detalhado
nas seções seguintes. Em todas elas a temperatura será mantida constante por meio de
acondicionamento dos reatores biológicos em câmara de controle de temperatura.
Os experimentos deste projeto serão estruturados e operados nas dependências do
Laboratório de Processos Biológicos (LPB) do Departamento de Hidráulica e Saneamento
(SHS) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade de São Paulo.
Etapa 1 – Ensaios em batelada
A primeira etapa proposta tem caráter exploratório. Seu objetivo é a avaliação
preliminar da biodegradabilidade da sulfametazina em meio sintético simulando efluente de
suinocultura em condições anaeróbias, assim como a caracterização cinética da sua remoção.
Para tanto, serão realizados ensaios em frascos operados em batelada, inoculados com
lodo anaeróbio em duas condições: granular e aderido a espuma de poliuretano. O
experimento será conduzido em triplicata e os frascos mantidos sob constante agitação. O
antibiótico sulfametazina será adicionado ao meio reacional resultando em concentrações de
10, 100 e 1000 µg.L-1, compatíveis com as concentrações encontradas em amostras
ambientais relacionadas a águas residuárias de suinocultura.
Esta etapa também contemplará a realização de ensaios abióticos, com o objetivo de
assegurar que as alterações mensuradas no composto de interesse tenham ocorrido devido à
ação dos microrganismos. Pretende-se, dessa forma, mensurar a extensão dos processos
adsortivos presentes no sistema. Para isso, em cada condição ensaiada, frascos controle serão
preparados por meio da adição de azeto de sódio a 2%, de forma a inativar biologicamente o
inóculo.
Espera-se, ao fim dessa etapa experimental, o estabelecimento de perfis temporais de
remoção de sulfametazina em meio anaeróbio e o subsequente ajuste de modelos cinéticos de
degradação do antibiótico.
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Etapa 2 – Ensaios contínuos em escala de bancada, efluente sintético
Na segunda etapa do trabalho, propõe-se a operação de dois reatores anaeróbios
contínuos em escala de bancada. Um reator com a configuração upflow anaerobic sludge
blanket (UASB) e um reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF).
Esta etapa objetiva o refinamento de parâmetros de operação dos reatores para
alcançar remoção ótima do antibiótico de interesse. Objetiva-se também comparar o
desempenho das duas configurações de reatores. Para tanto, essa etapa envolverá o contínuo
monitoramento dos reatores e, verificada a sua estabilidade, a realização de perfis espaciais.
Os parâmetros operacionais iniciais dos reatores serão baseados nos resultados da
modelação cinética realizada na Etapa 1. De maneira similar à etapa anterior, os reatores serão
alimentados com água residuária sintética simulando efluente de suinocultura, submetidos a
concentrações crescentes de sulfametazina de 10, 100 e 1000 µg.L-1.
Etapa 3 – Ensaios contínuos em escala de bancada, efluente real
A terceira etapa da pesquisa tem como objetivo a avaliação da aplicabilidade do reator
anaeróbio de melhor desempenho na Etapa 2 na remoção de sulfametazina em água residuária
real de suinocultura. Esta etapa tem como objetivo avaliar a remoção do antibiótico em água
residuária de maior complexidade, tendo em vista a grande variedade de compostos presentes
nesse efluente. Serão avaliadas possíveis alterações nos parâmetros de operação dos reatores
resultando em uma situação ótima de remoção de sulfametazina.
Reatores anaeróbios
Para os ensaios em batelada, frascos de Duran de dois litros vedados com septo de
borracha serão empregados como reatores. Os frascos serão mantidos sob agitação constante
de 150 rpm e mantidos sob temperatura constante em câmara agitadora.
Para os ensaios contínuos, um reator com configuração UASB e um reator RAHLF de
bancada serão utilizados. Ambos serão confeccionados em vidro ou acrílico e compreenderão
pontos de amostragem ao longo do corpo, possibilitando a amostragem ao longo do leito
reacional. Os reatores serão acondicionados em câmara com controle de temperatura e serão
alimentados por bombas peristálticas tipo Gilson®.
Material suporte
Para a imobilização do lodo anaeróbio para o RAHLF e para os ensaios em batelada
com biomassa imobilizada será utilizada espuma de poliuretano cortada em cubos de
aproximadamente 5 mm de aresta. A espuma possui densidade aparente de 23 kg.m-3,
tamanho de poro de 543 ± 154 µm e área superficial média de 43,8 m2.g-1.
Inóculo
A biomassa utilizada como inóculo para os ensaios com os reatores biológicos será
proveniente de um reator UASB em operação tratando água residuária de abatedouro de aves
(Avícola Dacar S.A.), localizado na cidade de Tietê/SP.
Água Residuária
Os ensaios serão realizados com água residuária sintética simulando efluente de
suinocultura pré-tratado por lagoa de estabilização, baseada na proposta de Bergmann et al.
(2000). Os autores analisaram a composição química de 715 amostras de efluente de
suinocultura pré-tratado e desenvolveram uma água residuária sintética que simula o perfil de
nutrientes, a força iônica total, o pH e a capacidade de tamponamento do efluente real. A
Tabela 1 apresenta a composição da água residuária sintética proposta.
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Tabela 1 – Constituição da água residuária sintética (Bergmann et al., 2000)
Espécie Química Concentração (mg.L-1)
NH4
483
NO30,93
P
98
K
485
Ca
122
Mg
40
Cl
301
Fe
7,87
S
34
Na
175
B
0,68
Mn
0,88
Zn
3,07
Cu
1,21
Mo
0,02
Co
0,02
O pH do meio será ajustado para 7,0 e 1,15 g.L-1 de ácido cítrico será adicionado para
o tamponamento do meio. Sucrose será adicionada para obter uma DQO dissolvida afluente
de 2000 mg.L-1, resultando em uma relação DQOdiss:N de aproximadamente 4, que é
compatível com as observações de Pereira (2004), Neto (2007), Oliveira e Duda (2009) e
Duda (2010).
A água residuária sintética será adicionada do antibiótico sulfametazina nas
concentrações determinadas para cada etapa experimental do projeto.
Métodos analíticos
O monitoramento das variáveis físico-químicas que expressam o comportamento dos
reatores biológicos será conduzido segundo o Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater (2005), exceto quando especificado o contrário:
a. Demanda Química de Oxigênio (DQO): Método 5220 D (Colorimétrico – Refluxo
Fechado);
b. pH: Método 4500-H+ B (Eletrométrico);
c. Alcalinidade e ácidos voláteis totais: Método titulométrico descrito por Dilallo e
Albertson (1961) e modificado por Ripley et al. (1986);
d. Sólidos totais e suspensos, voláteis e fixos (ST, SST, SVT, SSV): Métodos 2540 B
(Sólidos Totais Secados a 103-105oC), 2540 D (Sólidos Suspensos Totais Secados a 103105oC) e 2540 E (Sólidos Fixos e Voláteis a 550oC);
e. Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK): Método titulométrico 4500-Norg B (MacroKjeldahl);
f. Nitrogênio Amoniacal: Colorimetria por meio de FIA (Flow Injection Analysis),
com auxílio de espectrofotômetro FEMTO;
g. Sulfato (SO42-): Método 4500-SO42- E (Turbidimétrico);
h. Sulfeto (S2-): Método 4500- S2- D (Azul de Metileno);
i. Fósforo total: Método 4500-P E (método do ácido ascórbico);
j. Composição do biogás: Metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) serão analisados
por Cromatografia em Fase Gasosa, utilizando-se um cromatógrafo em fase gasosa HP6890
equipado com um detector de condutividade térmica;
k. Potencial de oxirredução (pOR): Método potenciométrico, por meio de eletrodo
específico.
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Análises cromatográficas para detecção de antibiótico
Para a detecção e quantificação do antibiótico de interesse, as amostras obtidas nos
reatores biológicos serão submetidas a preparo por meio de SPE (solid phase extraction),
utilizando como fase extratora o polímero HLB (hydrophilic lipophilic balanced). Com isso,
espera-se a extração e concentração dos analitos de interesse.
Em seguida, o antibiótico será quantificado por cromatografia líquida de alta eficiência
(HPLC) em escala semi-micro, utilizando colunas de alta eficiência do tipo Fused-Core e
detecção em espectro UV/Vis via DAD (Diode Array Detection).
As análises cromatográficas serão realizadas com o apoio do Grupo de Pesquisa em
Cromatografia do Instituto de Química de São Carlos (IQSC), segundo metodologia que já
vem sendo desenvolvida para detecção de antibióticos da classe das sulfonamidas em matrizes
ambientais complexas.
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Resumo. O presente projeto trata-se do desenvolvimento de um novo material a partir de
resíduos de alumínio e oxalato amoniacal de nióbio (NH4[NbO(C2O4)2(H2O)](H2O)n) com
elevada área superficial (330 m2/g), para ser empregado como catalisador em reações de
interesse tecnológico e ambiental. Esse novo material apresentou elevada capacidade de
conversão do glicerol em produtos com valor agregado como: acroleína e acetaldeído. O
acetaldeído, bem como a acroleina são importantes insumos da indústria química e
petroquímica. O acetaldeído em particular é um importante intermediário utilizado para a
produção de butadieno, polibutadieno e copolímeros. A obtenção de novos produtos, com
valor agregado, para serem utilizados em diversos ramos da indústria a partir do glicerol
tem se tornado alvo de diversas pesquisas devido à grande produção desse insumo
(subproduto do processo produtivo do biodiesel). É importante ressaltar, que a matéria prima
empregada nesse projeto, tanto para a produção do catalisador, quanto o glicerol, utilizado
para produção de acetaldeído e acroleína, podem ser obtidos através de fontes residuais,
tornando assim o processo menos oneroso e com baixo impacto ambiental.
Introdução
O desenvolvimento tecnológico, principalmente das indústrias químicas e
petroquímicas, aponta cada vez mais para formulações que agridam menos o meio ambiente,
visando sempre a recuperação, a reutilização e a reciclagem dos resíduos gerados (Metzer e
Eissen, 2004). Um dos pressupostos da química verde é a substituição dos catalisadores
convencionais por catalisadores mais ecológicos que possam incorporar vários tipos de
resíduos, evitando sua proliferação no meio ambiente, bem como produzidos a partir de fontes
renováveis ou sustentáveis. Estes materiais denominados de ecomateriais, tem como base a
ideia de que os mesmos possam minimizar os efeitos adversos sobre o meio ambiente,
mantendo além de um aceitável desempenho, um preço competitivo (Ferreira et al 2007).
Segundo dados do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) a produção brasileira
de alumínio em 2009 foi de aproximadamente 1,6 milhões de toneladas de alumínio primário
e 324 mil toneladas de alumínio secundário (sucata), registrando um aumento de 3,1 % em
relação a 2006. Portanto, a produção total de alumínio primário e secundário alcança quase 2
milhões de toneladas, crescimento significativo quando comparado com os anos de 1981 (300
mil toneladas) e 1992 (1,2 mil toneladas) (Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES,
2009). Esse aumento na produção em relação aos anos anteriores traz como consequência
direta um aumento na produção de resíduos de alumínio. Apesar do Brasil ser um dos líderes
mundiais em reciclagem de alumínio, em 2007 reciclou apenas 253 mil toneladas,
representando 38,1% de toda sucata produzida (Ministério de Minas e Energia e Banco
Mundial, 2009). De acordo com a ABAL (Associação Brasileira de Alumínio), a reciclagem
do alumínio oferece inúmeras vantagens, como economia de energia elétrica e da bauxita
(minério que origina o alumínio primário), e pelo aspecto social, pode-se destacar a geração
de renda promovida pela atividade e o número de famílias atendidas por projetos sociais
ligados à reciclagem. Sendo assim, o desenvolvimento de catalisadores para a indústria
química e petroquímica a partir de materiais recicláveis, como os resíduos de alumínio
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(latinhas e papel alumínio), torna o processo economicamente viável e ambientalmente
correto.
As aluminas de transição (γ, η, θ etc), são comumente utilizadas na indústria química,
devido as suas propriedades químicas e físicas, pois apresentam uma boa resistência
mecânica, térmica e hidrotérmica, além da possibilidade do controle de suas propriedades
texturais (Maciver et al., 1963; Rodrigues e Zacharias, 1992; Das et al., 2007). Estudos
recentes mostram que as aluminas de transição utilizadas como suporte para catalisadores de
nióbio apresentam propriedades favoráveis em reações de hidrorrefino (HDR), pois
minimizam a formação de coque evitando assim a desativação do catalisador (Rocha et al.,
2007; Dominguez-Crespo et al., 2008) . Outro fator importante a ser destacado é a utilização
de nióbio como promotor em catalisadores Ni-Mo/Al2O3, o qual proporciona uma melhora nas
reações de hidrodessulfurização e hidrodesnitrogenação (Silva et al., 1997). Além disso,
óxidos de nióbio aumentam significativamente a atividade catalítica em reações de
desidratação, além de proporcionarem uma melhora na seletividade, prolongam o tempo de
vida do catalisador quando pequenas quantidades são adicionadas aos diferentes catalisadores.
Em geral são empregados óxidos mistos incluindo Nb2O5/SiO2, Nb2O5/Al2O3, Nb-Zeólita,
Nb-MCM-41 (Tanabe, 2003; Rocha et al., 2012).
O Brasil é líder das reservas mundiais de nióbio (98 %), seguido pelo Canadá (1,5 %) e
Austrália (0,5 %), sendo também o maior produtor mundial da substância, representando
96,6 % do total mundial. No Brasil, os estados de Minas Gerais e Goiás são responsáveis pela
maior oferta, 90% e 10% respectivamente. As comprovadas propriedades catalíticas da
nióbia, associada a sua disponibilidade, bem como as vantagens apresentadas pelas aluminas
de transição como suporte tornam justificável o grande interesse no estudo do comportamento
desses materiais em diferentes processos.
A utilização de catalisadores ácidos, tais como, zeólitas, aluminossilicatos e óxido de
nióbio (Nb2O5) para a desidratação do glicerol, tem sido foco de vários estudos,
principalmente pela disponibilidade desse produto no mercado. Isso se deve ao aumento na
produção de biodiesel, uma vez que a cada 90m3 de biodiesel produzidos são gerados
aproximadamente 10m3 de glicerol residual (Oliveira et al., 2012). Esse cenário, do ponto de
vista econômico, torna o glicerol uma molécula particularmente atraente para a síntese de
valiosos produtos químicos.
Tendo em vista esses fatores, este trabalho tem como objetivo principal o
desenvolvimento de uma nova rota para produção de catalisadores a base de Al2O3/Nb2O5
com elevada área superficial e acidez, a partir de resíduos de alumínio e oxalato amoniacal de
nióbio (NH4[NbO(C2O4)2(H2O)](H2O)n), bem como a sua utilização em reações de
desidratação do glicerol.
Material e Métodos
Síntese do catalisador
O catalisador foi preparado usando resíduos de alumínio e oxalato amoniacal
de nióbio Nb(NH4)(C2O4)2NbO_xH2O cedido pela (CBMM-Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração, Araxá-MG). Para a preparação do catalisador, utilizou-se 10g de
resíduo de alumínio (latinhas e papel alumínio), que foram solubilizados com 80 mL de
NaOH (2 mol L-1) por 30 min. em temperatura ambiente. A solução formada foi gotejada
lentamente, sob agitação, em uma solução de 50 mL de oxalato amoniacal de nióbio até o pH
em torno de 7,5, de modo a obter um catalisador com teor nominal de 10% em massa de
nióbio. O precipitado resultante foi coletado e lavado com 100 mL de água destilada e
colocado em estufa por 12 h, à temperatura de 80oC. Em seguida, o catalisador foi calcinado
em mufla a 500oC por 3h em atmosfera de O2.
O catalisador preparado por este método foi identificado como 10NbAl, onde o número 10
refere-se a 10% em massa de Nb2O5 em Al2O3.
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Caracterização dos materiais
Os materiais foram analisados por microscopia eletrônica de varredura e
espectroscopia por energia dispersiva de raios X (MEV-EDX). Para obtenção das
micrografias, as amostras foram montadas em suportes de alumínio stubs, com fita de carbono
dupla face, e observadas em microcópio elerônico ZEISS LEO 440 (Cambridge, England)
com detector OXFORD, operando com feixe de elétrons de 15kV; difratometria de raios X
(método do pó), na linha XPD do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), com λ =
1,760410 nm. A área superficial especifica foi determinada por adsorção/dessorção física de
nitrogênio método BET, com um Equipamento Quantachrome NOVA 1000e. A determinação
das propriedades térmicas do catalisador foi realizada empregando amostras em pó com
massas similares. As análises foram realizadas em um equipamento TA Instruments – DSC
2920, cuja precisão na temperatura é ±0,1ºC. Em todas as medidas de DSC utilizou-se 10 mg
de catalisador das amostras, arranjadas em um cadinho de Pt sob fluxo de argônio seco (50
cm3.min-1). Os ensaios DSC foram realizados a uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min.
Testes catalíticos
Os testes catalíticos para a desidratação do glicerol foram realizados em um reator
tubular de quartzo, contendo 150 mg de catalisador sob fluxo de nitrogênio (20mL h-1) como
gás de arraste, com vazão de 2,5 mL h-1. Para tanto, foi preparada uma solução contendo 10%
massa de glicerol solubilizado em água. As reações foram feitas em temperaturas de 300 e
400oC para acompanhar a variação da conversão e seletividade dos produtos em função da
temperatura.
Os produtos obtidos foram condensados em um “trapp” a baixa temperatura e
analisados por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e por cromatografia gasosa
com detector de ionização por chama (CG-FID). A análise cromatográfica dos aldeídos e
cetonas foram realizadas em um cromatógrafo líquido-Shimadzu, modelo-LC 10AD,
equipado com um injector-Rheodyne (loop de 20 mL), detector espectrofotométrico UV-VIS
Shimadzu (diode array, SPD-M6A) e uma coluna C-18 Supelco ( 25 cm x 4,6 mm d.i; com
partículas de 5m m de diâmetro)
Resultados e Discussão
Caracterização dos materiais
Difratometria de raios X (método do pó)
A transição de fase do precursor foi acompanhada por difratometria de raios X in situ
no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). Para isso, amostra foi submetida a
aquecimento gradual até 500oC sob fluxo de ar sintético (30 mL min-1). Os difratogramas de
raios X foram obtidos nas seguintes temperaturas: temperatura ambiente, 100o, 200o, 300o,
400o e 500oC (Figura 1).
O difratograma de raios X do precursor obtido na temperatura ambiente (Figura 1a),
apresenta reflexões em 2θ = 18,7o; 20,5o; 28,5o, 40,6o; 53,5o; 64o e 71,08o, referentes a fase
cristalina baierita (ficha JCPDS 20-11). É importante ressaltar que na temperatura ambiente a
baierita pode ser formada sem nenhum tratamento térmico prévio (Jiao et al., 2012) Segundo
Wells (1986), a diferença entre os tri-hidróxidos gibbsita, baierita e nordstrandita está na
maneira como as lamelas se empilham ou se sobrepõem, o que leva a valores distintos de
espaçamento basal para as três formas: 4,85, 4,72 e 4,79 Å, respectivamente. O cálculo do
espaçamento basal (d = 4,7212 Å) para o precursor (Figura 1a) apresenta valor semelhante ao
descrito na literatura para a fase cristalina baierita, confirmando assim a natureza do material
precursor. Nas temperaturas de 100o e 200oC (Figura 1b e 1c), ainda observam-se reflexões
referentes a fase baierita, porém com uma significativa diminuição da cristalinidade do
material. Em 300oC pode-se observar a completa transição de fase do precursor com a
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formação de uma fase de baixa cristalinidade, mas com alguns halos de difração referentes a
faseAl2O3 em 2θ = 45,6º e 67,1º (JCPDS-no 04-0875). Com o aumento da temperatura para
400o e 500oC (Figura 1e e 1f), reflexões características Al2O3 também foram observadas
nos materiais, porém com maior cristalinidade do que a 300oC (Das et al., 2007).

B = Baieirita
= Al2O3

Figura 1. Difratogramas de raios X (método do pó): (a) temperatura ambiente; (b) 100oC; (c)
200oC (d) 300oC (e) 400oC e (f) 500oC
Não foram observados nos difratogramas de raios X da amostra, picos de difração
referentes a cristalização de Nb2O5. Isso pode estar acontecendo devido à disseminação dos
átomos de nióbio na matriz Al2O3, como uma fase amorfa ou como cristalitos pequenos,
inibindo a transformação de fase do substrato, como proposto na literatura (Ruckenstein e
Pulvermacher, 1973). Essa dispersão do Nb2O5 em alumina também foi verificada nas
análises por EDX.
Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia por energia dispersiva de Raios
X (EDX)
A Figura 3 mostra a caracterização dos materiais quanto à morfologia e à composição
elementar, antes e após o tratamento térmico. Através da Figura 3 pode-se observar a
micrografia do precursor (Figura 2a) com ampliação de 20.000 vezes e a micrografia para o
catalisador 10NbAl, (Figura 2b) também ampliado 20.000 vezes e seus respectivos EDX. A
micrografia do precursor (Figura 2a) mostra claramente a presença de um aglomerado em
forma de um gel, porém quando este material é submetido ao tratamento térmico a 500oC por
3h, observamos uma drástica mudança na morfologia, com formação de pequenos grãos
(Figura 3b). Também pode-se observar que nos respectivos EDX (Figura 2c e 2d) há sinais
característico do elemento nióbio mostrando assim a sua incorporação na estrutura do
catalisador
Na Tabela 1 são mostradas as concentrações dos elementos contidos no catalisador
10NbAl calcinado a 500oC, que são médias obtidas a partir de cinco leituras de mapeamento
de diferentes pontos da amostra por EDX. Os teores de nióbio presentes na amostra
mostraram-se próximos ao teor nominal de desse metal, que foi de 10%. Esses resultados
permitem sugerir que a metodologia utilizada nesse estudo proporcionou uma distribuição
uniforme de espécies Nb2O5 em uma matriz de Al2O3.
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Figura 2. Micrografias do (a) Precursor e (b) 10NbAl,e EDS do (d) Precursor (e) 10NbAl
Tabela 1. Média da concentração dos componentes principais obtida por EDX.
Catalisador
Al2O3/Nb2O5 10

Al (% massa)
46,16

Nb (% massa)
9,11

O (% massa)
44,73

Total (% massa)
100

Área superficial (BET)
A partir dos dados de adsorção/dessorção de N2 foi possível determinar para o
catalisador em estudo 10NbAl, a área superficial especifica (SBET), diâmetro médio dos poros
(dBJH) e o volume total dos poros (Vt). A área superficial específica do catalisador 10NbAl,
(330m2/g) foi elevada, quando comparada com alguns materiais à base de alumina e nióbio,
relatados na literatura, que são da ordem de 180 m2/g (Rocha et al., 2007; Ballerine, 2008).

Figura 3. Isoterma de adsorção/dessorção de N2 a 77K para o catalisador 10NbAl
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O catalisador apresentou diâmetro médio de poros igual a 2,9 nm com volume total de
poros 0,49 cm3 g-1. Pode-se verificar através da Figura 3 a formação de isotermas do tipo V,
tipíca de materiais mesoporosos (Vargas et al., 2004). A formação de mesoporos pode ser
constatada também pela formação de histerese (Figura 3). É importante ressaltar que a
formação de uma estrutura porosa após a calcinação do precursor pode estar relacionada com
a presença de íons NH4+ e CO3-2 presentes nesse composto, proveniente do oxalato amoniacal
de nióbio. Ao ser calcinado esse material perde água de hidratação, através da transformação
de fase, e partes dos grupos NH4+ e CO3-2 levando a formação de uma alumina porosa
(Rodrigues e Zacharias, 1992)
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A calorimetria diferencial de varredura (DSC) é uma técnica na qual a diferença de
fluxo de calor entre uma substância e um material de referência é medida em função da
temperatura, quando o material e a substância são submetidos a um programa de variação
controlada de temperatura (Wendlandt, 1964). Essas variações são devidas a processos físicos
e químicos como fusão, decomposição ou transição de uma fase cristalina para outra (Pope e
Jude, 1977). O DDSC (Derivada da curva de DSC) é utilizado para auxiliar na análise dos
dados, uma vez que permite a identificação de eventos endotérmicos e exotérmicos.

Temperatura (°C)

Figura 4. Curvas de DSC e DDSC para o precursor
Na Figura 4 pode-se observar um pico endotérmico em 287oC referente a transição de
fase da Baierita para a Al2O3. É importante ressaltar que esses dados corroboram com o
dados de difração de raios X (metodo pó) no qual é mostrado que a completa transição de fase
da baierita para Al2O3 ocorre em torno de 300oC (Figura 1). Em aproximadamente 1200oC
é observado um pequeno pico exotérmico, onde Al2O3 é completamente convertida αAl2O3 via θ-Al2O3 e δ-A1203.

Testes Catalíticos
Nas reações de desidratação do glicerol utilizando o catalisador 10NbAl foram obtidos
como principais produtos acroleína e acetaldeído. As reações foram conduzidas nas
temperaturas de 300o e 400º C por 6 h.
Nas Figuras 5 e 6 são apresentados os cromatogramas para os principais produtos da
desidratação do glicerol a 300oC e 400oC.
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Figura 5. Cromatograma para a reação de desidratação do glicerol a 300oC

Cetonas
Formaldeído

Tempo/min
Figura 6. Cromatograma para a reação de desidratação do glicerol a 400oC

Na Figura 7 pode-se observar que a 300oC, a conversão do glicerol foi de 88% com a
formação de dois produtos principais acroleína e acetaldeído, a seletividade para esses
produtos foi de 40% e 26%, respectivamente (Figura 8a). Também é observada a formação de
alguns produtos secundários como propinaldeído, formaldeído e acetona, além de produtos
não identificados. Já a 400oC (Figura 7) observa-se uma conversão de 100% do glicerol, tendo
como produto principal o acetaldeído, o qual apresentou um seletividade de aproximadamente
72%, também houve um aumento na seletividade para o formaldeído para 15% (Figura 8b).
Segundo Mota et al., (2010) a seletividade para o acetaldeído aumenta com a temperatura,
pois favorece a decomposição térmica do 3-hidroxipropanal.
O acetaldeído, bem como a acroleina são importantes insumos da indústria química e
petroquímica. O acetaldeído em particular é um importante intermediário utilizado para a
produção de butadieno, polibutadieno e copolímeros, que pode ser obtido através do etanol
como matéria prima (Schuchardt e Ribeiro, 2001)
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Figura 7. Conversão do glicerol a 300oC (glicerol 300) e a 400oC (glicerol 400)

(a)

(b)

Figura 8. Seletividade aos produtos na desidratação do glicerol a (a) 300oC e a (b) 400oC
Conclusão
Os resultados de adsorção/dessorção de N2, espectroscopia de energia dispersiva por
raios X e os dados de difratometria de raios X mostraram que o procedimento de síntese para
a obtenção do catalisador 10NbAl permitiu a obtenção de um material com elevada área
superficial específica (330m2/g), com boa dispersão do nióbio.
O catalisador produzido por este método mostrou-se promissor na desidratação do
glicerol, obtendo importantes insumos da indústria química e petroquímica como acetaldeído
e acroleína. A reação de desidratação do glicerol conduzida a 400ºC utilizando o catalisador
10NbAl apresentou uma seletividade de 72% para acetaldeído, isto é interessante uma vez que
o composto obtido pode ser utilizado como precursor para síntese de vários compostos com
valor agregado, como o butadieno, polibutadieno e ácido acético. É importante ressaltar
também que a 300oC o material apresentou uma seletividade de 40% para acroleína,
importante intermediário na síntese de compostos como, ácido acrílico, ésteres, polímeros
superabsorventes, entre outros.
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Resumo. Catalisadores de Ni suportado em La2O3-SiO2 foram estudados frente a reação de
reforma a vapor de glicerol. Os catalisadores foram preparados pelo método de impregnação
e caracterizados por espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX), fisissorção de
nitrogênio (método B.E.T.), difração de raios X (DRX) e redução a temperatura programada
com H2 (RTP). Com as análises de DRX e RTP foi possível determinar as espécies de Ni
presentes na superfície dos catalisadores – NiO, LaNiO3 e La2NiO4. Com as análises de DRX
foi possível também determinar o tamanho do cristalito de NiO presente em algumas
amostras, o que permite sugerir a maior ou menor dispersão dessa espécie sobre os suportes.
As reações foram realizadas a 600oC, com razão molar água/glicerol de 3/1, utilizando
150mg de catalisador. Os testes catalíticos mostraram que, com a adição de La no suporte há
uma diminuição na formação de carbono ao longo da reação, o que pode estar relacionado
com a formação de um carbonato de La quando o CO2 se adsorve no La2O3 do suporte.
Introdução
Atualmente, a maior parte da demanda energética mundial é suprida pela queima dos
combustíveis fósseis. Isso se torna cada vez mais preocupante, pois além de serem
economicamente instáveis, esses recursos um dia se esgotarão e a sua combustão gera uma
poluição que contribui com o aumento da temperatura global.
Deste modo torna-se necessária a busca de rotas alternativas para a geração de energia,
que sejam limpas e sustentáveis. Entre essas alternativas destaca-se a produção de hidrogênio
(H2) para células a combustível - uma das formas de conversão de energia química em energia
elétrica para produzir a chamada energia “limpa” (Sun et al., 2004). A maior vantagem dessa
fonte alternativa de energia em relação às tradicionais é que ela quase não traz risco ao meio
ambiente, além de ser considerada renovável.
Os principais processos para produção de H2 incluem as reações de reforma a vapor de
hidrocarbonetos e alcoóis. Entre os hidrocarbonetos encontra-se o metano (CH4) - principal
componente do gás natural, e responsável pela maior parte do H2 produzido atualmente - e a
nafta - subproduto do refino do petróleo. Já entre os alcoóis pode-se citar o metanol e o etanol,
que já foram bastante estudados, e o glicerol que aparece como atrativo reagente no processo
de reforma a vapor, considerando a sua baixa toxicidade e elevada produção de H2
(C3H5(OH)3 + 3H2O  3CO2 + 7H2).
O glicerol é produzido como subproduto na reação de transesterificação para obtenção
de biodiesel. O biodiesel vem sendo cada vez mais utilizado como combustível, e o aumento
da sua produção traz como consequência uma grande oferta de glicerol no mercado.
Os catalisadores de Ni suportados em diferentes matrizes têm mostrado atividade e
seletividade apropriadas frente à reforma a vapor de alcoóis. Assim, devido ao seu custo baixo
e alta atividade, sistemas Ni-suporte são uma boa alternativa para as reações de reforma a
vapor de alcoóis. Pesquisadores sugerem que catalisadores contendo Ni favorecem a quebra
da ligação C-C dos alcoóis formando CH4, CO2, CO e H2 (Mariño et al., 2003; Galvita et al.,
2001).
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Dentre os suportes utilizados em reações de reforma encontra-se o SiO2, que apresenta
baixa acidez (Chen et al., 2008). Um dos motivos pelos quais a sílica comercial é bastante
utilizada é sua elevada área específica que proporciona ao meio de reação uma maior área de
contato e possivelmente disponibiliza um maior número de sítios ativos. Já o La2O3 apresenta
a capacidade de evitar a sinterização da fase metálica evitando assim, a desativação do
catalisador (Iriondo et al., 2009).
Desta maneira, este trabalho teve como objetivo o estudo da produção de H2 pelo
processo de reforma a vapor de glicerol utilizando catalisadores a base de Ni suportado em
La2O3-SiO2.
Material e Métodos
Preparação
Foi utilizado o suporte SiO2 comercial, tratado a 600oC por 2h sob fluxo de ar visando
a estabilização térmica e a remoção de água superficial. O suporte La2O3 utilizado foi obtido a
partir da calcinação de La(NO3)3.6H2O a 600oC por 2h sob ar. Os suportes mistos com teor
mássico de La2O3 de 10%, 30% e 50% em SiO2 foram obtidos a partir da impregnação de
La(NO3)3.6H2O sobre SiO2. O excesso de água foi removido por rotaevaporação a 70oC,
seguido de secagem em estufa a 70oC por 12h. Os suportes foram então obtidos pela
calcinação a 600oC por 2h, sob fluxo de ar. Os suportes preparados foram nomeados como:
Si, 10LaSi, 30LaSi, 50LaSi e La.
Os catalisadores com 10% em massa de Ni foram preparados através do método da
impregnação de Ni(NO3)2.3H2O sobre o suporte, por rotaevaporação a 70oC por 3h. O sólido
foi seco em estufa a 70oC por 12h e calcinado a 600oC por 3h em ar (30mLmin−1). Assim, os
catalisadores obtidos foram: NiSi, Ni10LaSi, Ni30LaSi, Ni50LaSi e NiLa.
Caracterização
A análise de espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) foi realizada para
determinação da composição química dos suportes e dos catalisadores. Utilizou-se um
microscópio LEO, modelo 440, Leica-Zeisss, no qual está acoplado um analisador dispersivo
de energia de Si (Li) com janela de berílio, Oxford, modelo 7060 e resolução 133eV.
A fisissorção de nitrogênio (método B.E.T.) foi utilizada para se determinar a área
específica dos catalisadores, sendo estes dados obtidos em equipamento Quantachrome Nova
1000e.
Os catalisadores foram caracterizados por difração de raios X (DRX) pelo método do
pó para identificação das fases cristalinas das amostras. As análises de DRX foram realizadas
em equipamento Rigaku Multiflex utilizando radiação Cu Kα. A velocidade de varredura
usada foi de 2omin-1 entre 10o e 80o (2).
As análises de redução a temperatura programada com H2 (RTP-H2) foram realizadas
para avaliação das fases redutíveis dos catalisadores. Os perfis de RTP foram obtidos em
Sistema Analítico Multipropósito (SAMP3). Estas análises foram realizadas em um reator de
quartzo de leito fixo com 1,96% de H2 em Ar (30mLmin-1) com rampa de aquecimento de
5oCmin-1 de 25oC a 1000oC.
Testes catalíticos
Primeiramente, os catalisadores foram ativados in situ por 1h, a temperaturas que
dependem do perfil de RTP de cada amostra, sob fluxo de H2 de 30mLmin-1. Após a ativação,
o sistema foi limpo com fluxo de N2 até alcançar a temperatura de reação. Os ensaios foram
realizados em reator tubular de quartzo, utilizando-se uma razão molar água/glicerol de 3/1 na
temperatura de 600oC, com um fluxo de 2,5mLh-1, obtido a partir de uma bomba dosadora de
alta precisão. Para cada reação foi utilizada uma massa de 150mg de catalisador.
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A conversão do glicerol (XGlicerol) foi calculada a partir da Equação 1.
XGlicerol = [(ntotal – nresidual)/ntotal] x 100

(Equação 1)

onde, ntotal é o número de mol de glicerol alimentado e nresidual é o número de mol de glicerol
não reagido.
Os produtos gasosos foram analisados em um cromatógrafo para gases (VARIAN GC3800) com dois detectores de condutividade térmica (TCD) com He e N2 como gases de
arraste, operando simultaneamente ao sistema reacional. As colunas empacotadas utilizadas
foram Porapak-N e Peneira Molecular 13X, operando entre 40oC e 80oC com fluxo de gás de
arraste de 10mLmin-1. Para esses produtos foram feitas curvas analíticas utilizando padrões de
H2, CO, CO2, CH4 e C2H4. O rendimento (R) para os produtos gasosos foi determinado
considerando a razão entre mol de produto formado e mol de glicerol alimentado (Equação 2).
R = mol prod. / mol glicerol alim.

(Equação 2)

O carbono formado ao longo das reações foi quantificado por análise elementar
utilizando o equipamento Elemental Analyzer modelo EA1110 CHNS-O equipado com
coluna Porapack PQS. O princípio da análise é a combustão da amostra e a determinação dos
gases liberados por um cromatógrafo a gás com detector de condutividade térmica. A amostra
é encapsulada e colocada em um “autosampler” sob atmosfera inerte de N2, após isso, é
introduzida em um reator vertical de quartzo aquecido a 1000oC sob fluxo constante de He
(gás de arraste) aquecido. Para a amostra entrar em combustão, o fluxo do gás de arraste é
enriquecido com O2 de alta pureza, desta forma, mantêm-se uma forte atmosfera oxidante que
garante total combustão.
A análise qualitativa dos produtos líquidos foi realizada posteriormente à reação por
um sistema GCMS-QP20105 (Shimadzu), equipado com coluna rtx-wax 30m x 1μm x
0,32mm, a corrida foi feita com a temperatura da coluna de 40oC a 200oC e a temperatura do
injetor de 280oC.
Resultados e Discussão
Caracterização
A Tabela 1 apresenta os resultados de análise do teor metálico dos catalisadores e suas
áreas específicas. Os valores obtidos mostraram-se próximos ao teor nominal (10% de Ni em
massa e 10%, 30% e 50% em massa de La nos suportes mistos), indicando que a metodologia
de preparação foi adequada.
Pode-se observar que, para os suportes, ao adicionar La sobre SiO2 comercial há um
decréscimo no valor da área. Essa diminuição poderia ser explicada pela possível
aglomeração das partículas.

Amostra
NiSi
Ni10LaSi
Ni30LaSi
Ni50LaSi
NiLa

Tabela 5. Quantidade de metal nos catalisadores e suas áreas específicas
Qtde de metal (% mássica)
Área específica (m2g-1)
Suporte (La)
Catalisador (Ni)
Suporte
Catalisador
9,0
231
158
10,8
7,0
139
152
26,0
8,5
101
138
50,8
10,1
63
86
10,1
1
14

Comparando os valores das áreas dos suportes com seus respectivos catalisadores, é
possível observar que houve um decréscimo no valor da área para o catalisador NiSi. Esta
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perda de área pode também ser atribuída a aglomeração da sílica durante o processo de
impregnação (Chica e Sayas, 2009). Outra possibilidade para explicar essa diminuição é supor
que, durante a sua etapa de calcinação, foi formada a espécie NiO que pouco interage com o
suporte, e esse cristalito pode apresentar um tamanho significativo – que pode ser calculado
pelo seu difratograma pela equação de Sherrer (Equação 3) – que contribui com a diminuição
da área – partículas maiores apresentam área específica menor.
L = (21/2.λ)/(β.cosθ)

(Equação 3)

onde, L é o tamanho médio de partícula (nm), λ é o comprimento de onda da radiação
incidente (nm), β é a largura da meia altura do pico mais intenso de NiO (radianos) e θ é o
ângulo correspondente a metade do ângulo de Bragg do pico mais intenso (o).
Já para os catalisadores de suportes mistos e La puro, observou-se um acréscimo no
valor da área específica com a impregnação do Ni. Nestes casos, a espécie de Ni presente nos
catalisadores contribui com sua área para o aumento da área total.
A Figura 1 apresenta os difratogramas dos suportes estudados. As fases cristalinas
foram identificadas por comparação com dados da literatura (Ruckenstein e Hu, 1996; Gao et
al., 2008).
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Figura 1. Difratogramas dos suportes
Para materiais amorfos, aqueles que não apresentam ordenamento regular na estrutura
a longa distância, são esperados picos alargados e menos intensos. Esse é o caso do suporte
puro SiO2 utilizado, indicando que tal composto apresenta baixa cristalinidade.
Já no difratograma do suporte puro La2O3, nota-se a presença dos picos bem definidos
referentes a espécie La2O3. Com adição de La à sílica comercial, o pico referente a fase SiO2
some gradativamente com o aumento da quantidade de La e os picos referentes a fase La2O3
quase não aparecem nestes catalisadores com suportes mistos. O não aparecimento de picos
de La2O3 nos difratogramas dos suportes mistos sugere uma boa dispersão do La2O3 sobre a
sílica comercial.
A Figura 2 apresenta os difratogramas dos catalisadores. Somente nas amostras NiSi e
Ni10LaSi a fase cristalina NiO é detectada, sendo os picos presentes no difratograma do
Ni10LaSi bem menos intensos que no caso do NiSi. Já para o catalisador NiLa somente são
observados picos do suporte e provavelmente das espécies LaNiO3 e La2NiO4, que têm picos
em posições coincidentes. Picos de NiO não são observados, podendo eles estarem ausentes
devido a pequena formação dessa espécie, ou a formação de espécie amorfa ou simplesmente
por coincidirem com os picos do suporte, já que é observado um grande número destes.
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Figura 2. Difratogramas dos catalisadores
Pela equação de Sherrer (Equação 3), é possível calcular o tamanho de cristal de NiO
dos catalisadores NiSi e Ni10LaSi a partir do pico mais intenso de NiO (2 ~ 43º) presente
nos difratogramas. O tamanho do cristalito de NiO diminui com a adição de La no suporte,
sendo NiSi (3,5nm) > Ni10LaSi (1,3nm). Quando a quantidade de La no suporte misto é
maior que 10%, picos de NiO não são detectados, o que sugere que a espécie NiO encontrase altamente dispersa sobre os suportes mistos. Esses dados sugerem então, que a adição de
La2O3 no suporte comercial SiO2 melhora a dispersão de Ni, e isso pode ser explicado em
parte devido a possível formação da espécie La2NiO4. (Gao et al., 2008)
Os perfis de RTP dos catalisadores são apresentados na Figura 3. Os perfis de RTP dos
suportes não são mostrados, pois estes não apresentaram redução na faixa de temperatura
analisada. Portanto, os picos apresentados nos perfis são de diferentes espécies de Ni
presentes nos catalisadores.
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Figura 3. Perfis de RTP dos catalisadores
Os dois picos que aparecem no perfil do catalisador NiSi são referentes à espécie NiO
com diferentes interações com o suporte. O primeiro pico (360oC) pode ser atribuído à
redução de partículas de NiO que quase não interagem com o suporte, e o segundo pico
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(410oC) se refere a redução do Ni2+, da espécie óxida NiO, em fraca interação com o suporte
(Kirumakki et al., 2006). Este tipo de NiO é conhecido como NiO ‘microcristalito’ e tem sido
relatado como ‘free estate’ da fase ativa de Ni, devido a sua alta mobilidade, o que leva a
agregação, migração e crescimento de partículas em altas temperaturas de modo que a
dispersão das fases ativas diminui rapidamente, o que é uma das principais razões pelas quais
os catalisadores a base de Ni são facilmente desativados. Este tipo de NiO se apresenta na
forma de cristalitos grandes (3,5nm, calculado pela equação de Scherrer) e pode ser reduzido
facilmente, por isso apresentam uma baixa temperatura de redução. (Xu et al., 2010)
Já quando é adicionado La no suporte, a temperatura de redução do NiO aumenta, este
tipo de NiO apresenta tamanho de cristalitos menores (1,3nm, calculado pela equação de
Scherrer para o catalisador Ni10LaSi) e são relatados como ‘bound state’ devido a sua forte
interação com o suporte de SiO2 modificado com La2O3, o que dificulta a agregação e a
migração das partículas de Ni reduzidas e facilita a maior dispersão destas. Este aumento na
temperatura de redução de NiO pode ser devido a formação da espécie La2NiO4, que
apresenta redução acima de 600oC. O pico a menor temperatura do catalisador Ni10LaSi
(aproximadamente em 400oC) pode ser atribuído ao NiO no ‘free estate’ (Gao et al., 2008).
A literatura sugere que a presença de La2O3 pode impedir a aglomeração dos metais de
transição e promover a dispersão de partículas de Ni, resultando assim em um aumento de
atividade catalítica e estabilidade (Liu e Au, 2003). Dessa maneira, a presença de espécies de
Ni que interagem mais fortemente com o suporte modificado, como a espécie La2NiO4, é
interessante do ponto de vista catalítico.
O perfil do catalisador NiLa mostra um pico intenso e bem definido em 380oC que se
refere a redução da espécie óxidada NiO, assim, os picos de NiO no difratograma desse
catalisador podem estar coincidindo com os do suporte não sendo identificados, ou a espécie
formada é amorfa. Os dois picos a maiores temperaturas, aproximadamente 480oC e 600oC,
pertencem a redução das espécies LaNiO3 e La2NiO4, respectivamente. Dessa forma, os picos
no difratograma dessa amostra, que foram atribuídos a essas duas espécies, pertencem, de
fato, a elas. (Ruckenstein e Hu, 1996)
Testes catalíticos
As Figuras 4 e 5 apresentam os rendimentos dos produtos gasosos ao longo da reação
de 5h para os catalisadores de suportes puros e de suportes mistos, respectivamente. Os
catalisadores de suportes puros se apresentaram estáveis ao longo de toda a reação. O
catalisador NiSi foi ativo para a reação, porém, o catalisador NiLa mostrou baixa atividade
frente a reação, com baixo rendimento dos produtos gasosos. Os catalisadores de suportes
mistos se apresentaram ativos e estáveis ao longo de toda a reação.
5,0

NiSi

4,5

4,5

4,0

4,0

mol prod./mol glicerol alim.

mol prod./mol glicerol alim.

5,0

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

NiLa

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0,0

0,0

0

1

2

3

Tempo de reação (h)

4

5

0

1

2

3

4

5

Tempo de reação (h)

Figura 4. Rendimento dos produtos gasosos formados durante a reação de reforma a vapor do
glicerol – catalisadores de suportes puros
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Figura 5. Rendimento dos produtos gasosos formados durante a reação de reforma a vapor do
glicerol – catalisadores de suportes mistos
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A conversão do glicerol para cada catalisador, assim como o volume de efluente
líquido coletado após 5h de reação são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Volume de efluente líquido formado e conversão do glicerol
Efluente
Conversão
Catalisador
líquido (mL)
(%)
4,8
26
NiSi
4,4
100
Ni10LaSi
5,8
79
Ni30LaSi
6,4
52
Ni50LaSi
8,3
52
NiLa
Com a adição de La no suporte há um aumento na conversão do glicerol, sendo que o
catalisador Ni10LaSi apresentou 100% de conversão na reação e o catalisador Ni30LaSi
apresentou uma boa conversão, próxima de 80%. Já o catalisador de suporte misto com 50%
de La em sílica apresentou somente 52% de conversão do glicerol. Dessa forma, a adição de
La no suporte aumenta a conversão do glicerol, porém, uma grande quantidade de La no
suporte misto não é interessante, já que uma quantidade maior de La no suporte apresentou
uma queda na conversão.
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Com o aumento de La no suporte, a quantidade de líquido coletada ao final da reação
de 5h aumentou, isso deve estar relacionado com a maior quantidade de glicerol presente no
efluente líquido, já que a conversão diminuiu.
Os efluentes líquidos foram analisados qualitativamente e foi identificada a presença
dos seguintes compostos: ácido propanóico, ácido acético, 2-propanona, ácido fórmico,
etanol, propileno glicol, glicidol, 1,3-dioxano, sorbitol e 1,2-propanodiol.
O rendimento dos produtos gasosos, a razão dos produtos H2/CO2 em 5h de reação e a
formação de carbono por hora de reação são apresentados na Tabela 3.
Considerando a reação de reforma a vapor do glicerol (C3H5(OH)3 + 3H2O  3CO2 +
7H2) a razão H2/CO2 teórica seria aproximadamente 2,3 (mol/mol). Pela Tabela 3, observa-se
que as razões experimentais foram bem próximas da teórica. A adição de La no suporte
favoreceu a formação desses dois produtos gasosos.
A formação de C pode ocorrer pela reação de dissociação do CH4 (CH4  2H2 + C), já
que se observa um baixo rendimento para o CH4 na maioria dos catalisadores.
Tabela 3. Rendimento dos produtos gasosos (mol prod./mol glicerol alim.), razão H2/CO2
(mol/mol) e carbono formado (C – mmol/h)
Catalisador H2 CH4 CO CO2 C2H4 H2/CO2 C
2,2 0,2 0,6 0,8
t
2,8
1,4
NiSi
t
2,7
1,2
Ni10LaSi 3,8 0,4 1,2 1,4
t
2,5
1,0
Ni30LaSi 2,8 0,2 0,7 1,1
2,8
0,2
0,6
1,1
0,1
2,5
0,4
Ni50LaSi
0,6 0,1 0,3 0,2
0,1
3,0
0,2
NiLa
t = traços
Com o aumento da quantidade de La no suporte, há uma diminuição na formação de
C. Essa queda na formação de C pode ser explicada pelo fato de que, parte do CO2 formado
durante a reação adsorve no La2O3 formando um carbonato (CO2 + La2O3 → La2O2CO3), esse
carbonato é preferencialmente formado em catalisadores que possuem a espécie La2NiO4 que foi observada pela caracterização das amostras. As espécies de C então formadas nos
sítios de Ni são facilmente removidas pelas espécies de oxigênio originário do carbonato,
La2O2CO3 (La2O2CO3 + C → La2O3 + 2CO). (Guo et al., 2007)
A formação de C pode estar relacionada à dispersão da fase metálica no caso de
reações de reforma a vapor, espera-se que, quanto maior a dispersão da fase metálica no
suporte, menor a formação de C ao longo da reação. A dispersão do Ni nos catalisadores foi
discutida em relação ao tamanho do cristalito de NiO, calculado pela equação de Scherrer
(Equação 3), e observou-se que com o aumento da quantidade de La no suporte a dispersão do
metal ativo Ni também aumenta. Este fato pode explicar a diminuição da deposição de C nos
catalisadores de suportes mistos com o aumento de La no suporte.
A literatura (Trimm, 1999) sugere que o carbono formado ao longo da reação, em
catalisadores com Ni, é depositado na interface suporte/fase ativa de Ni, formando um
filamento separando o Ni metálico e o suporte até a desativação do catalisador por perda da
fase ativa, o que acontece com o rompimento do filamento. Com os resultados obtidos pelos
testes catalíticos pode-se dizer então, que a adição de La no suporte desfavorece a desativação
do catalisador pela deposição de C, e mantém o catalisador estável ao longo de toda a reação.
Conclusões
Com o trabalho realizado pode-se concluir que a adição de La no suporte comercial
SiO2 favorece a formação dos produtos gasosos H2 e CO2, enquanto que a formação de C é
desfavorecida ao longo da reação. A queda da formação de C com o aumento de La no
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suporte ocorre devido a formação de um carbonato de La que retira as espécies de C
depositadas nos sítios de Ni que levariam a desativação do catalisador.
O catalisador Ni10LaSi foi o que apresentou a melhor conversão do glicerol e o
melhor rendimento em H2, porém, este catalisador apresentou uma alta formação de C. Dessa
forma, o catalisador Ni30LaSi pode ser considerado um sistema promissor frente a reforma a
vapor de glicerol, visto que se apresentou estável, com uma boa conversão do glicerol, um
bom rendimento de H2 e uma menor formação de C se comparado com o Ni10LaSi.
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Resumo: Várias técnicas de análise são utilizadas para monitorar a concentração dos
metabólitos gerados na produção de bioenergia a partir do tratamento de resíduos. A
maioria dos métodos descritos na literatura para determiná-las são demorados porque
precisam de pré-tratamento da amostra, como por exemplo, derivatização. Visando
aperfeiçoar essas análises, desenvolveu-se e validou-se um método simples e preciso para
determinação e quantificação de ácidos orgânicos, alcoóis e carboidratos por cromatografia
líquida de alta eficiência (CLAE) com coluna Aminex HPX-87H, a 43ºC; solução de 0,01 N
H2SO4 como eluente, com fluxo de 0,5 mL min-1 e dois detectores conectados em série:
ultravioleta com arranjo de diodos (UV-DAD), para os ácidos e índice de refração (DIR),
para as demais. Em uma única corrida cromatográfica os ácidos (cítrico, málico, succínico,
lático, fórmico, acético, propiônico, iso-butírico, butírico, iso-valérico, valérico e capróico),
alcoóis (metanol, etanol e n-butanol) e carboidratos (glicose e frutose) foram quantificados
sem pré-tratamento, exceto pela diluição, acidificação e filtração da amostra antes da
injeção. Os resultados dos parâmetros avaliados para a validação como precisão,
linearidade e limites de detecção e de quantificação indicaram que o método é adequado
para o monitoramento dos metabólitos na produção de hidrogênio a partir de águas
residuárias ricas em carboidratos.
Introdução
Na busca por fontes de energia alternativas, renováveis e que não agridam o meio
ambiente, a produção biológica de hidrogênio a partir de efluentes ricos em carboidratos é
atrativa por gastar pouca energia e poder ser realizada em temperatura e pressão ambientes
(Wang e Wan, 2009). O hidrogênio é produzido através de um processo fermentativo que gera
diversos metabólitos, dentre os quais se destacam os ácidos orgânicos e os alcoóis (Wang et
al¸ 2008).
A determinação dos álcoois, ácidos e carboidratos é feita, em geral, separadamente.
No Laboratório de Processos Biológicos usa-se o método do fenol-ácido sulfúrico (Dubois et
al., 1956) para a determinação de carboidratos totais; para a determinação dos alcoóis e
acetona, usa-se cromatografia gasosa por headspace (Maintinguer et al. 2008) e, para
determinação de onze ácidos orgânicos de cadeia curta, o método por CLAE desenvolvido por
Lazaro (2009).
Com o desenvolvimento da cromatografia líquida de alta eficiência tornou-se
frequente o uso de colunas de troca catiônica para determinar ácidos, álcoois e furanos em um
único método. Nestas colunas, as condições cromatorgráficas usadas são simples, como por
exemplo, solução diluída de ácido sulfúrico como eluente, isocraticamente (Scarlata; Hyman,
2010). Pecina et. al. (1984) usaram essa solução de ácido para estudar 63 compostos em uma
coluna AMINEX® HPX-87H, BioRad, incluindo alcoóis, aldeídos e carboidratos.
Desta forma, visando aperfeiçoar as condições de análises através da inclusão de todos
estes componentes em um único método sem necessidade de pré-tratamento das amostras e
diminuir os resíduos gerados, além de implementar as ideias de sustentabilidade e de química
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verde, desenvolveu-se um método por CLAE que consiste em determinar álcoois, ácidos
orgânicos e carboidratos em uma única corrida, com coluna Aminex HPX-87H e detectores
de UV/DAD e IRD em série.
Material e Métodos
Instrumentação e condição analítica
Usou-se um sistema para Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
SHIMADZU® equipado com bomba LC-10ADVP, amostrador automático SIL-20A HT,
forno CT-20A, dois detectores ligados em série: um detector de ultravioleta com arranjo de
diodos (UV-DAD) do modelo SDP-M10 AVP e um detector por índice de refração RID-10A
(DIR), além do controlador SCL-10AVP. Usou-se a coluna AMINEX® HPX-87H (300 mm x
7,8 mm; BioRad) e o software Class-VP (SHIMADZU®) para analisar os resultados.
Os ácidos foram detectados pelo detector SDP-M10 AVP e os demais compostos
(carboidratos e álcoois), pelo detector RID-10A.
Como fase móvel usou-se solução de ácido sulfúrico 0,005 M. As variáveis testadas
foram temperatura do forno, de 30 ºC a 65 ºC e fluxo do eluente, de 0,3 a 0,8 ml min-1.
Padrões cromatográficos
Foram estudados 2 carboidratos, 3 álcoois e 12 ácidos orgânicos. Os carboidratos
utilizados foram frutose e glicose. Os alcoóis testados são os principais produtos da
fermentação de carboidratos para a produção de bioenergia: metanol, etanol e n-butanol. Os
ácidos são os mesmos detectados pelo método descrito por Lazaro (2009): cítrico, málico,
succiníco, lático, fórmico, acético, propiônico, iso-butírico, butírico, iso-valérico, valérico e
capróico. Estes foram escolhidos como sendo os principais metabólitos possivelmente
encontrados na produção de bionergia a partir de efluente sintético à base de sacarose, da
vinhaça da cana-de-açúcar, do hidrolisado do bagaço da cana-de-açúcar e de materiais ricos
em carboidratos complexos, como o papel (Hawkes et al., 2002).
Usou-se padrões cromatográficos para os ácidos (cítrico, málico, succiníco, fórmico,
acético, propiônico, iso-butírico, butírico, iso-valérico e valérico; e capróico) e os álcoois
(etanol, n-butanol, metanol) com 99% de pureza, obtidos da Sigma-Aldrich®. Os padrões dos
carboidratos (frutose e glicose) têm 99% de pureza e são da Synth®. O padrão do ácido lático
(75% de pureza) foi obtido da Tecno-Lab®. O ácido sulfúrico foi obtido da JT Baker® com
99% de pureza e a água foi ultrapurificada em sistema Millipore Mili-Q®.
Preparo das amostras
Em 2,0 mL da amostra adicionou-se 80 L de solução de ácido sulfúrico 1 N (2M)
para que o pH da amostra fosse inferior a 2, já que esta é a faixa de pH ideal para separação
dos analitos na coluna utilizada (Pecina et al., 1984). Em seguida, a solução a ser injetada foi
filtrada em membrana de acetato de celulose com poro de 0,2 m. O volume de amostra
injetado foi 100 L.
Elaboração das curvas de calibração
As soluções-estoque dos ácidos foram preparadas com concentrações de
aproximadamente 20 g L-1, diluídas em água ultra purificada. Os ácidos orgânicos pouco
solúveis em água, como acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico, valérico e
capróico, foram diluídos em água utrapurificada com adição de hidróxido de sódio, de acordo
com a reação estequiométrica de neutralização de cada ácido. Essas soluções-estoque foram
armazenadas em frascos plásticos e a -20 ºC até o seu uso. As soluções dos carboidratos e
álcoois foram preparadas no mesmo dia de uso para evitar que elas se degradassem e/ou
volatilizassem.

525

Para as soluções com concentrações de 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 100,0;150,0;250,0;
400,0; 550,0; 700,0 e 900,0 mg L-1 para a confecção das curvas de calibração preparou-se
uma solução-mãe contendo todas as substâncias de interesse com concentrações conhecidas
de aproximadamente 1000 mg L-1, a partir das soluções-estoque dos compostos individuais. A
partir desta solução, foram retiradas alíquotas para fazer as soluções usadas na curva de
calibração, diluídas com água ultrapurificada.
Validação do método
O método foi validado pela determinação de sua linearidade, precisão, precisão
instrumental e limites de detecção e de quantificação de acordo com Damasceno et al. (2008),
Duarte et al. (2006) e Ribani et al. (2004).
Linearidade
A linearidade dos sinais aferidos e das concentrações das substâncias analisadas foram
avaliadas por meio da regressão linear. A avaliação da significância estatística da regressão
foi feita realizando a Análise de Variância (Tabela 1) e pelos testes de ajuste ao modelo linear
(ALM), validade de regressão (VR) e eficiência de regressão (ER) (Tabela 2) (Chui et al.,
2001).
Tabela 1: Médias quadráticas e graus de liberdade utilizados na análise da variância (Teste F).
Fonte de Variação

Soma dos Quadrados
SQT =

Total
Correção (“b”)

FC = n.

Total Corrigido
Devido a
regressão (“a”)
Residual

SQC =

Erro puro

SQEP =

SQR =
SQE =

Falta de ajuste

Graus de
Liberdade
N

Média quadrática
MQT =

1
n-1
1
n-2
n-

FC
MQC =
MQR = SQR
MQE =
MQEP =
MQL =

SQL =

Fonte: CHUI et al., 2001.
n = número total de medições (33); mi = número de níveis com repetição de variável x (11); yij = valor da
variável controlada; y00 = média de todos os valores de y; yi = valor da variável controlada calculada pela
equação obtida pela regressão; yio = média das determinações repetidas no nível i; O índice “i” refere-se ao nível
da variável independente x, o índice “j” refere-se às repetições feitas em cada nível de x. Nos casos SQR e SQL,
os somatórios vão de i=1 até i=n. Nos casos de SQT, SQC, SQE, SQEP os primeiros somatórios vão de i=1 até
i=m e os segundos vão de j=1 até j=n.

Tabela 2: Teste da linearidade e da eficiência da regressão usando análise da variância(Teste F)
Teste
Ajuste ao modelo linear
(AML)
Validade da regressão
(VR)
Eficiência (r2)
Eficiência máxima (rmax 2)

F Estatístico

F Obtido
MQL/MQEP

Condição
F Crítico > F Obtido

MQR/MQE

F Crítico <<F Obtido

Teste de eficiência
SQR/SQC
(SQC-SQEP)/SQC
Fonte: Chui et al., 2001.

Precisão
A precisão foi avaliada em dois níveis: a do método e a instrumental. A precisão do
sistema foi expressa como o coeficiente de variação (CV %) dos tempos de retenção de cada
padrão nas diferentes concentrações dos pontos da curva de calibração. A precisão
instrumental do sistema foi expressa como o coeficiente de variação (CV %) dos tempos de
retenção de nove injeções repetidas de solução padrão com concentração de 400 mg L-1.
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Limites de detecção (LOD) e limites de quantificação (LOQ)
O limite de detecção representa a menor quantidade de substância que pode ser
detectada pelo método. O limite de quantificação (LOQ) representa a menor quantidade de
substância que pode ser medida pelo método (Ribani et al., 2004).
Há três maneiras diferentes de calcular esses critérios: método visual, método de relação
sinal-ruído e o método baseado em parâmetros da curva analítica. Neste trabalho usou-se os
parâmetros da curva analítica e as equações utilizadas são apresentadas a seguir:
(Equação 1)
(Equação 2)

Em que:
RMSE: raiz quadrada do erro quadrático médio
m: inclinação da equação de regressão linear
Operação do reator anaeróbio de leito fixo para a produção biológica de hidrogênio
Neste estudo usou-se reator de leito fixo construído em acrílico com diâmetro interno de
80 mm e 750 mm de comprimento, volume total e volume útil de aproximadamente 3,8 L e
2,5 L, respectivamente. O reator pode ser dividido em três áreas: entrada de afluente, leito e
saída do efluente, separados por telas de inox com abertura de 2,0 mm presas nas flanges do
reator. A Figura 1 apresenta o esquema da instalação experimental. Este reator é semelhante
aos operados por Peixoto et al. (2011) e Anzola-Rojas (2010). O leito do reator foi preenchido
com cilindros de polietileno de baixa densidade com diâmetro equivalente de 4,8 mm e altura
de 10,0 mm resultando numa porosidade do leito de cerca de 45%.

Figura 1: Esquema da instalação experimental composto pelo reator anaeróbio de leito fixo
utilizado na produção biológica de hidrogênio.
O reator foi alimentado com efluente sintético à base de sacarose (1781 mg L-1) como
principal fonte de carbono e ureia como fonte de nitrogênio, estabelecendo uma relação C:N
de 140 (Anzola-Rojas, 2010). Além disso, o meio era suplementado com nutrientes, como foi
descrito por Leite et al. (2008). O pH da água residuária foi ajustado em 6,5 com a adição de
NaHCO3 (500 mg L-1) e HCl (0,25 ml L-1 – 12 N).
O inóculo do reator anaeróbio de leito fixo foi obtido pelo processo de
autofermentação, que consistiu em fermentar por três dias a água residuária sintética. Depois,
essa solução foi recirculada no reator pelo período de uma semana para desenvolvimento e
adesão da biomassa no material suporte (Leite et al., 2008).
O reator foi operado por 60 dias com vazão média de 1,3 L h -1, garantindo um tempo
de detenção hidráulica teórico de 2 horas, a 25 ºC.
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Resultados e Discussão

Ácido Capróico

Ácido Valérico

Ácido Iso-valérico

Ácido Iso-butírico

Ácido Butírico

Ácido Propiônico

Ácido Succicínico
Ácido Lático
Ácido Fórmico
Ácido Acético

Ácido Cítrico

Ácido Málico

Entre as variáveis testadas para o desenvolvimento do método, como temperatura do
forno e fluxo do eluente, as melhores condições foram: temperatura da coluna: 43ºC e fluxo
do eluente, 0,5 ml.min-1. Nas Figuras 2 e 3 são apresentados os cromatogramas obtidos a
partir dos detectores de ultravioleta e índice de refração, respectivamente.

N-Butanol

Etanol

Metanol

Glicose
Frutose

Figura 2: Cromatograma típico da determinação de ácidos por CLAE com detector de UV e
arranjo de diodos, em coluna Aminex® HPX-87H a 43 ºC e ácido sulfúrico 0,005 M com
fluxo de 0,5 mL min-1

Figura 3: Cromatograma típico da determinação de carboidratos e álcoois por CLAE com
detector de índice de refração, em coluna Aminex® HPX-87H a 43 ºC e ácido sulfúrico 0,005
M com fluxo de 0,5 mL min-1
Validação do método
Linearidade
As curvas de calibração foram lineares na faixa de concentrações investigada, entre
5,0 e 900,0 mg L-1. Na Tabela 3 encontram-se os dados das curvas de calibração e do teste de
eficiência de regressão de cada um dos analitos. De acordo com esses valores, pode-se afirmar
que os coeficientes de correlação linear (R2) foram superiores a 0,95, fato que evidencia a
ocorrência de linearidade (Chui et al., 2001). Na Tabela 4 apresenta-se os resultados dos t
De acordo com o método descrito por Chui et al. (2001), se o valor de F obtido no
ajuste do modelo linear a partir da ANOVA for inferior ao F estatística (Fobtido ˂ Festatística),
aceita-se a regressão linear. Observando os dados da Tabela 4 aceita-se a hipótese de nulidade
e de que a curva de calibração destas substâncias é linear na faixa de concentração testada,
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pois F obtido no ajuste do modelo linear a partir da ANOVA é inferior ao F estatístico crítico
para uma significância de 95%.
O teste de validade da regressão avalia se a inclinação da reta é diferente de zero.
Desta forma, quando o valor de F obtido a partir da ANOVA for superior ao F estatística
(Fobtido ˃˃ Festatística), a inclinação da reta de calibração é diferente de zero (nulo). Observando
os dados da Tabela 4 rejeita-se a hipótese de nulidade, que o valor do coeficiente angular é
igual a zero e adota-se a hipótese alternativa, ou seja, de que o valor deste parâmetro é
diferente de zero, pois o valor de F obtido a partir da ANOVA é superior ao F estatístico
crítico para uma significância de 95%.
Tabela 3: Curvas de regressão e testes de eficiência de regressão para as diferentes
substâncias analisadas
Analito
Ácido Cítrico
Ácido Málico
Ácido Succínico
Ácido Lático
Ácido Fórmico
Ácido Acético
Ácido Propiônico
Ácido Isobutírico
Ácido Butírico
Ácido Isovalérico
Ácido Valérico
Ácido Capróico
Glicose
Frutose
Metanol
Etanol
N-Butanol

R2
0,997
0,999
0,969
0,970
0,971
0,999
0,997
0,999
0,998
0,998
0,998
0,980
0,995
0,999
0,967
0,965
0,988

Equação
y = 11240x + 50113
y = 9557,5x + 43528
y = 8332,1x + 29959
y = 5926,8x + 49125
y = 10596x + 57150
y = 25366x + 87489
y = 6270,6x + 54152
y = 8075,9x + 24505
y = 6383,5x + 28468
y = 6297,4x + 40204
y= 5486,9x + 30559
y =4386,2x - 6492,8
y =1584,4x + 1433,4
y =2964x + 1319,2
y =208,75x + 299,83
y = 583,74x + 27245
y =1045x + 5052,8

R2 max
1,000
1,000
0,978
0,977
0,977
1,000
0,999
1,000
0,999
0,999
0,999
0,993
1,000
1,000
0,991
0,991
0,998

Tabela 4: Ajuste ao modelo linear e validade da regressão para as diferentes substâncias
analisadas.
Analito
Ácido Cítrico
Ácido Málico
Ácido Succínico
Ácido Lático
Ácido Fórmico
Ácido Acético
Ácido Propiônico
Ácido Isobutírico
Ácido Butírico
Ácido Isovalérico
Ácido Valérico
Ácido Capróico
Glicose
Frutose
Metanol
Etanol
N-Butanol

Ajuste do Modelo Linear

Festatístico

Fobtido

2,763

1,511
1,782
0,008
0,010
0,005
0,982
0,324
0,427
0,264
0,470
0,618
1,675
1,010
1,512
1,213
1,558
0,576

Validade da regressão

Festatístico

Fobtido

7,209

90577
96394
1376
1342
1370
103584
44379
68520
49754
18421
24137
2830
4881
156525
1431
3567
11630

Precisão
Na Tabela 5 estão os valores da precisão do método e da precisão instrumental,
estimados pelo coeficiente de variação (CV) dos tempos de retenção para o método de
determinação de ácidos orgânicos, alcoóis e carboidratos por CLAE. O primeiro parâmetro foi
calculado a partir dos tempos de retenção dos analitos na curva de calibração; a precisão
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instrumental foi medida a partir de 9 injeções da mesma solução padrão com concentração de
400 mg L-1. Nas condições empregadas o CV para a precisão do método variou de 0,0139 a
0,0522% e para a precisão instrumental, de 0,023 a 0,052%. Os valores de CV obtidos nestas
análises foram semelhantes aos obtidos por Lazaro (2009), que foram de 0,0352 a 0,3258%
para a precisão do método de determinação de ácidos orgânicos e de 0,0632 a 0,1083% para a
precisão instrumental; e inferiores aos determinados por Damasceno et al. (2008), que variou
de 0,8 a 1,56% para o método de determinação de aldicarbe.

Tabela 5: Avaliação da precisão do método e da precisão instrumental para as diferentes
substâncias analisadas.
Analito

Ácido Cítrico
Ácido Málico
Ácido Succínico
Ácido Lático
Ácido Fórmico
Ácido Acético
Ácido Propiônico
Ácido Isobutírico
Ácido Butírico
Ácido Isovalérico
Ácido Valérico
Ácido Capróico
Glicose
Frutose
Metanol
Etanol
N-Butanol

Precisão do Método
Tempo de Retenção
(min)
CV (%)
Média ± Des.
Pad(min)
10,061 ± 0,00173
0,0172
11,936 ± 0,0023
0,0193
14,557 ± 0,0027
0,0182
15,649 ± 0,0031
0,0195
16,823 ± 0,0040
0,0240
18,166 ± 0,0025
0,0139
21,464 ± 0,0050
0,0233
24,238 ± 0,0751
0,310
26,344 ± 0,0065
0,0247
30,341 ± 0,0070
0,0231
36,972 ± 0,0103
0,0278
56,085 ± 0,0146
0,0261
11,383 ± 0,0031
0,0268
12,296 ± 0,0031
0,0248
23,073 ± 0,0085
0,0369
25,730 ± 0,0105
0,0410
44,093 ± 0,0230
0,0522

Precisão Instrumental
Tempo de Retenção
(min)
CV (%)
Média ± Des.
Pad(min)
9,894 ± 0,0051
0,052
11,747 ± 0,0056
0,048
14,351 ± 0,0059
0,041
15,426 ± 0,0062
0,040
16,583 ± 0,0066
0,040
17,971 ± 0,0070
0,039
21,191 ± 0,0075
0,035
23,930 ± 0,0085
0,035
26,053 ± 0,0085
0,032
30,053 ± 0,0083
0,027
36,653 ± 0,0101
0,030
55,620 ± 0,0253
0,046
11,200 ± 0,0029
0,026
12,105 ± 0,0034
0,029
22,757 ± 0,0052
0,023
25,403 ± 0,0057
0,023
43,655 ± 0,0123
0,028

Limites de detecção e limites de quantificação
Os limites de detecção e de quantificação de cada um dos analitos determinados por
este método estão apresentados na Tabela 6; estes valores são inferiores aos obtidos por
Vasconcelos de Sá et al. (2011), que desenvolveram técnica para detectar glicose, frutose,
sacarose, ácido acético, ácido butírico e ácido iso-butírico em CLAE, porém com temperatura
do forno da coluna de 55 ºC e vazão de eluente de 1,0 mL min-1, diferente do que foi utilizado
no presnete método.

Determinação dos metabólitos durante a produção do biohidrogênio
O método desenvolvido neste trabalho foi usado no monitoramento dos metabólitos
durante os 60 dias de operação do reator anaeróbio de leito fixo e de fluxo ascendente. A
Figura 4 apresenta a variação temporal da concentração dos produtos intermediários da
produção biológica de hidrogênio a partir de sacarose (ácido lático, ácido acético, ácido
propiônico, ácido butírico e etanol). Os principais produtos intermediários foram os ácidos
acético e butírico, que estão relacionados com a produção de hidrogênio, além do etanol.
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Tabela 6: Limites de detecção (LD) e limites de quantificação (LQ)
Analito
Ácido Cítrico
Ácido Málico
Ácido Succínico
Ácido Lático
Ácido Fórmico
Ácido Acético
Ácido Propiônico
Ácido Isobutírico
Ácido Butírico
Ácido Isovalérico
Ácido Valérico
Ácido Capróico
Glicose
Frutose
Metanol
Etanol
N-Butanol

LD (mg L-1)
6,37
6,58
4,09
3,43
2,39
3,36
12,77
4,10
6,91
5,85
7,71
0,16
3,39
3,52
20,91
19,28
23,02

LQ (mg L-1)
19,35
19,95
12,39
10,41
7,22
10,18
38,70
12,43
20,94
17,73
23,38
0,46
10,26
10,66
63,37
58,42
69,76

Figura 4: Variação temporal da concentração dos metabólitos no efluente do reator anaeróbio
de leito fixo e de fluxo ascendente usado na produção biológica de hidrogênio durante os 60
dias de operação
Conclusão
A determinação simultânea de carboidratos (glicose e frutose), alcoóis (metanol,
etanol e n-butanol) e ácidos orgânicos (cítrico, málico, succínico, lático, fórmico, acético,
propiônico, iso-butírico, butírico, iso-valérico, valérico e capróico) pelo método de CLAE
desenvolvido no presente trabalho é um parâmetro importante na produção de bioenergia a
partir do tratamento de resíduos, pois permite saber informações sobre o status do processo.
Os resultados da validação do método são satisfatórios, dentro de valores aceitáveis. Desta
forma, a técnica proposta é uma ferramenta útil e adequada para o monitoramento e controle
do processo de produção de biohidrogênio a partir da fermentação anaeróbia de carboidratos.
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Resumo: O presente plano de pesquisa tem como proposta avaliar o reator anaeróbio de
leito fixo contendo biomassa imobilizada nos eletrodos aplicado ao tratamento de águas
residuárias na produção direta de energia em condições mesofílica e termofílica. A adesão
da biomassa, a eficiência de remoção de matéria orgânica, e a densidade de corrente e a
potência elétrica serão avaliados em diferentes eletrodos utilizando a técnica dos reatores
diferenciais para determinar o melhor material suporte a ser utilizado nos reatores de
bancadas. Os parâmetros físico-químicos e elétricos serão analisados em função da variação
do tempo de detenção hidráulica (TDH) da câmara do ânodo (anaeróbia), modificando a
vazão afluente da CCM; da variação do TDH da câmara do cátodo (aeróbia), alterando o
volume deste compartimento; da taxa de oxigenação, testando diferentes vazões de ar; e do
uso de mediadores de transferência de elétrons, aplicando diferentes substâncias e
concentrações. Definidos os parâmetros operacionais da CCM, utilizar-se-á o reator no
tratamento de água residuária real (vinhaça). Todos os ensaios serão realizados em
condições mesofílica e termofilica, 25ºC e 55ºC respectivamente.
Introdução
O desenvolvimento industrial tem provocado danos pelo lançamento in natura de
águas residuárias assim como pelo lançamento de gases oriundos da queima de combustíveis
fósseis. Atualmente diversas tecnologias alternativas para o tratamento de água residuária e
produção de energia estão sendo discutidas (Das & Veziroglu, 2001).
As células a combustível microbianas (CCM) convertem a energia química de um
substrato em energia elétrica por meio de reações catalíticas de microrganismos. Elas se
destacam entre as alternativas para minimizarem esses problemas ambientais, pois apresentam
os maiores rendimentos na conversão da energia do substrato para eletricidade, além da
adequação de águas residuárias para lançamento no ambiente. Além disso, a baixa produção
de lodo quando comparada com os processos aeróbios e a dispensabilidade de sistema de
tratamento do gás são outras vantagens para a aplicação desta técnica (Rabaey et al., 2005a).
Diversos fatores interferem no funcionamento de uma CCM, como, tipo de substrato,
tipo de eletrodo, microrganismos utilizados, tempo de detenção hidráulica (TDH) na câmara
do ânodo (anaeróbia) e na câmara do cátodo (aeróbia), taxa de oxigenação e uso de
mediadores de transferência de elétrons e da membrana trocadora de prótons (Gil et al., 2003,
Jang et al., 2004, Du et al., 2007, Ahn & Logan, 2010, Huang et al.,2011).
Dentro deste contexto, os parâmetros operacionais da CCM são importantes aspectos a
serem pesquisados e estudados, visto que estes influenciam diretamente na produção de
energia e na eficiência do tratamento da água residuária. Assim, o conhecimento das
condições que otimizem o processo é relevante para a aplicação das CCM como uma
tecnologia de tratamento de águas residuárias reais e geração de energia elétrica. Desta forma,
esse projeto de pesquisa tem o objetivo de estudar os parâmetros operacionais das CCM na
produção de energia a partir do tratamento de água residuária em condições termofílica e
mesofílica. Definidos os parâmetros, pretende-se usar as CCM no tratamento de águas
residuárias reais, como a vinhaça da produção de etanol.
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Material e Métodos
Reatores
Reatores diferenciais
Os reatores diferenciais representam um elemento diferencial de um reator, simulando
a dinâmica do desenvolvimento do biofilme em um dado elemento de volume do reator
integral.
Primeiramente, esses reatores foram propostos para determinar a cinética do processo
de transferência de massa em reatores. No entanto, estudos anteriores (Ribeiro et al., 2005,
Silva et al., 2006 e Rodriguez & Zaiat, 2010) mostraram a viabilidade do uso destes para
avaliar o processo de adesão de biomassa em materiais suportes.
Esses reatores serão construídos em acrílico com 3,5 cm de diâmetro e 7,5 cm de
cumprimento perfazendo um volume total de aproximadamente 70 mL, sendo que metade do
volume será destinada ao ânodo (câmara anaeróbia) e o restante ao cátodo (câmara aeróbia).
A Figura 1 apresenta um esquema do reator diferencial que será semelhante ao utilizado por
GOMES (2011), porém o proposto será em fluxo contínuo.

Figura 1: Esquema do reator diferencial a ser utilizado.

Diferente do formato convencional de CCM, não se pretende empregar a membrana
trocadora de prótons, pois substratos reais contêm sólidos em elevada concentração que
colmatariam a membrana elevando os custos de manutenção conforme reportado por JANG et
al. (2004) e ALDROVANDI et al. (2009), inviabilizando a sua aplicação. GOMES (2011)
observou que membrana trocadora de prótons perde capacidade de permutar na presença de
cátions Na+ e K+.
Reator de bancada
O estudo será desenvolvido em quatro reatores biológicos, em escala de bancada,
construídos em tubos de acrílico com diâmetro interno de 80 mm, diâmetro externo de 88 mm
e 750 mm de comprimento perfazendo um volume total de 3,5 L (Figura 2). Cada reator será
composto por seis compartimentos: entrada do afluente, câmara do ânodo (reator anaeróbio),
zona intermediária, câmara do cátodo (reator aeróbio), saída do efluente e acúmulo de sólidos.
A entrada do afluente será composta por um distribuidor que permitirá a entrada
uniforme do afluente. O leito apresentará comprimento total de 50 cm, sendo 22,5 cm para o
ânodo, outros e 22,5 cm para o cátodo e outros 5 cm para zona intermediária onde será feita a
aeração. Além disso, haverá cinco pontos de amostragem; dois no ânodo, um na zona
intermediária e outros dois no cátodo; igualmente espaçados para a obtenção de dados de
concentração em função do comprimento.
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Saída do biogás
Septo

Saída de efluente

Aquisição de dados
Cátodo

Aerador
Zona intermediária
Difusor

Resistência externa

Ânodo

Entrada de afluente

Figura 2: Esquema do aparato experimental do reator de bancada.

Na parte superior do leito, será alocado um tubo em formato de “L” com extremidade
apontada para o sentido oposto do fluxo liquido pelo qual sairá o efluente do reator,
garantindo o afogamento da saída do reator. Já, na base do reator, há uma região na forma de
cone para a coleta dos sólidos gerados durante processo de digestão. Na zona intermediária,
será alocada uma pedra porosa para realizar-se a injeção de ar. Com o objetivo de dificultar o
fenômeno de difusão de oxigênio na câmara do ânodo, que é anaeróbia, a zona intermediária
será preenchida com material de fibra de vidro e esferas de vidro (Jang et al., 2004).
Nos compartimentos do ânodo e do cátodo, haverá o material suporte, que exercerá
duas funções. A primeira será de servir de material para adesão dos microrganismos e a
segunda é que eles serão os eletrodos da CCM.
A ligação entre os eletrodos do biorreator da câmara do ânodo e do cátodo até a
resistência externa e o sistema de aquisição de dados será feita através de fios de cobre. O
sistema de aquisição de dados consistirá numa placa de aquisição de dados com diferentes
resistências (de 0 à 650 Ω) que permitirá gerar as curvas de polarização que possibilitarão a
avaliação do desempenho da CCM. Esse sistema também permitirá o armazenamento e o
acompanhamento em tempo real da tensão (mV), corrente (mA) e potência (mW) gerada pelo
reator. Os dados serão armazenados em um computador para serem posteriormente
analisados.
Material suporte
Os materiais suportes a serem testados são barras de grafite, tecido de grafite, papel de
grafite e suas variações, que apresentam custos inferiores aos eletrodos de platina.
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Alimentação do reator
Durante a pesquisa serão empregadas duas águas residuárias: uma sintética a base de
sacarose e a vinhaça oriunda da produção de etanol a partir da cana de açúcar. O efluente
sintético será utilizado, pois propiciará melhor controle na definição dos parâmetros a serem
empregados na água residuária real.
Efluente sintético
A Tabela 1 apresenta a descrição da composição da água residuária sintética com
Demanda Química de Oxigênio (DQO) de aproximadamente 20000 mg L-1 e relação de C/N
igual a 140 que alimentará o reator anaeróbio de fluxo ascendente que visa a produção de
hidrogênio.
Tabela 1: Caracterização do efluente sintético a ser utilizado.
Composição
Sacarose (C12H22O11)
Uréia (CH4N2O)
Óxido de selênio (SeO2)
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)
Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4)
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4.2H2O)
Cloreto de cálcio (CaCl2.6H2O)
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O)
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O)
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O)
Cloreto de Cobalto (CoCl2.2H2O)

Concentração (mg L-1)
17812,4
115,1
0,36
53,6
13,0
27,6
20,6
5,0
25,0
2,5
0,4
Fonte: DEL NERY (1987) adaptado.

Efluente real
A água residuária real será coletada da Usina São Martinho na cidade de PradópolisSP. Após coletada, este efluente será caracterizado de acordo com os parâmetros apresentados
no tópico de análises físico-químicas.
Inóculo e imobilização da biomassa
Propõe-se utilizar os seguintes tipos de inóculos: lodo oriundo de reator anaeróbio de
manta de lodo de fluxo ascendente (UASB) aplicado ao tratamento de efluente de abatedouro
de aves (Avícola Dacar S.A, Tietê) na câmara e nos eletrodos do anodo e o lodo oriundo do
reator aeróbio aplicado ao tratamento de efluente industria metalúrgica (Volkswagen-São
Carlos). Além destes consórcios microbianos, pretende-se utilizar a cepa ATCC 27853 de
Pseudomonas aeruginosa, para a produção de piocianina que será extraída de acordo com a
metodologia de Rabaey et al. (2005b) e adicionada ao reator nos ensaios com os mediadores
de transferência de elétrons. Além disso, esses microrganismos também serão adicionados ao
compartimento do cátodo para verificar a influência deste na produção de energia. O
procedimento de imobilização da biomassa será manter o material suporte (eletrodo)
submerso em uma solução do inóculo que se pretende utilizar por um período de 24 horas.
Análises Físico-Químicas
Para avaliar o desempenho do sistema e controlar o processo, durante o experimento
serão realizadas análises e exames no afluente e efluente da CCM. Na Tabela 2 estão
apresentadas as variáveis avaliadas e as metodologias aplicadas. Esses parâmetros serão
monitorados com uma freqüência de duas a quatro vezes por semana, dependendo do
parâmetro.
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Avaliação microbiana
Além das análises dos parâmetros operacionais dos reatores, pretende-se realizar
ensaios de microbiologia através do desprendimento da biomassa dos eletrodos (ânodo e
cátodo) no final de cada operação do reator.
Essas amostras serão analisadas usando as técnicas de microscopia óptica de luz
comum e contrate de fase, de microscopia eletrônica de varredura e as de avaliação da
diversidade microbiana por meio de ferramentas moleculares através da técnica de
PCR/DGGE usando o protocolo de Griffiths et al. (2000) modificado.
Tabela 2: Análise dos parâmetros operacionais.
Parâmetro
Alcalinidade
Demanda Química de Oxigênio
pH
Oxigênio Dissolvido (OD)
Potencial Redox
Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)
Sacarose
Temperatura
Nitrogênio Total (N-NTK)
N-Amonical (N-NTK)
Nitrito (N-NO2-)
Nitrato (N-NO3-)
Ácidos Voláteis
Álcoois

Metodologia
Titulométrico (Dilallo e Albertson, 1961
modificado por Ripley et al.,1986 )
Colorimétrico (APHA, 2005)
Potenciométrico (APHA, 2005)
Potenciométrico (APHA, 2005)
Potenciométrico (APHA, 2005)
Gravimétrico (APHA, 2005)
Colorimétrico (Dubois et al, 1956)
Termométrico (APHA, 2005)
Kjeldahl (APHA, 2005)
Titulométrico (APHA, 2005)
Cromatografia Iônica (LPB-EESC-USP)
Cromatografia Iônica (LPB-EESC-USP)
Cromatografia Líquida (LPB-EESC-USP)
Cromatografia Líquida (LPB-EESC-USP)

Avaliação do potencial elétrico
As CCM serão monitoradas continuamente quanto à geração de energia elétrica. As
variáveis tensão e corrente serão medidas por meio do sistema de aquisição de dados descrito
anteriormente (Reator de bancada). A corrente será determinada pela lei de Ohm (Equação 1)
e a densidade de potência pela Equação 2:
(Equação 1)
(Equação 2)
I: corrente elétrica (mA)
U: diferença de potencial (mV)
R: resistência externa (
P: densidade de potência (mW.cm-2)
A: área do eletrodo do anodo (cm2)
Ensaio hidrodinâmico
Serão realizados estudos hidrodinâmicos tanto nos reatores de bancada sem biomassa
no inicio da operação quanto ao final de cada operação, para avaliar as mudanças nas
características do padrão de escoamento com o acúmulo de biomassa. O traçador utilizado
será dextrana azul que será aplicado nos reatores na forma de pulso segundo a metodologia de
Levenspiel (2000).
Nos ensaios abióticos, início da operação, o reator será alimentado com água do
sistema público de abastecimento e será dado um pulso de 50 mL de uma solução do traçador
(concentração de 2,0 g de dextrana azul.L-1). As amostras serão coletadas na saída do reator
durante 3 vezes o TDH teórico e depois serão lidas em espectrofotômetro no comprimento de
onda de 650 nm.
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Nos ensaios após a operação, o reator será alimentado com afluente e será dado o
mesmo volume de pulso. As amostras serão coletadas durante o mesmo intervalo de tempo,
porém serão centrifugadas em 6000 giros por 90 segundos e depois lidas em
espectrofotômetro, garantindo que a biomassa não interfira nas leituras.
Procedimento experimental da operação do reator
Primeiramente, será realizado o ensaio de aderência de biomassa nos materiais
suportes propostos anteriormente. Escolhido o material, testar-se-á diferentes tempos de
retenção para as câmaras do ânodo (anaeróbia) e do cátodo (aeróbia), algumas relações de
vazão afluente de meio e vazão afluente de ar e diferentes concentrações de mediadores
químicos. Definidos todos os parâmetros, as CCM serão operadas com vinhaça da indústria
sucroalcooleira. O fluxograma das etapas experimentais é apresentado na Figura 3. Todos os
ensaios serão realizados em condições mesofílicas e termofílicas, ou seja, a 25ºC e 55ºC
respectivamente.

Figura 3: Fluxograma do procedimento experimental.

Ensaio de aderência de biomassa no material suporte
O ensaio de aderência de biomassa nos materiais tem como objetivo determinar o
melhor material suporte para a aderência da biomassa e o melhor eletrodo para a geração de
energia elétrica para isso usar-se-á a técnica de reatores diferenciais. Além disso, servirá para
determinar os parâmetros cinéticos de crescimento da biomassa e do consumo do substrato.
Cada um dos reatores diferenciais será alimentado continuamente, sem recirculação do
efluente, com o efluente sintético. A velocidade superficial aplicada será de 0,1 cm min-1. Em
intervalos de 7 dias, um reator diferencial será retirado do aparato experimental e as matrizes
colonizadas serão submetidas as análises de sólidos suspensos voláteis e análises físico
químicas. No último reator a ser retirado do sistema se pretende monitorar continuamente a
geração de energia elétrica, para se verificar se o desenvolvimento da biomassa interferirá na
geração de corrente elétrica. Estima-se que para cada material suporte a duração será de
aproximadamente 50 dias.
Avaliação do tempo de detenção hidráulico (TDH)
Após ter definido o material suporte que melhor servirá para a adesão da biomassa e
que será o melhor eletrodo, realizar-se-á o ensaio para determinar o melhor TDH para a
produção de energia elétrica e a remoção da matéria orgânica no reator de bancada.
Inicialmente, será definido o TDH na câmara do ânodo onde ocorre a digestão anaeróbica
variando o TDH de 2 a 24 horas alterando a vazão da água residuária sintética afluente. O
TDH da câmara do cátodo será semelhante ao aplicado na câmara inferior e a taxa de
oxigenação será constante para todos os TDH testados na câmara do ânodo. Definido a
condição na câmara do ânodo, testar-se-á o TDH da câmara aeróbia, o cátodo, mudando a o
volume desta câmara para 25, 50, 75 e 100% do volume da câmara do ânodo.
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Avaliação da taxa de oxigenação
Depois de avaliada a influência do TDH nas duas câmaras, será testada a taxa de
oxigenação necessária para uma melhor eficiência da CCM. Desta forma, diferentes relações
de vazão de afluente e vazão de ar, variando de 0,1 a 0,001, serão avaliadas. Esses valores são
próximos aos utilizados por Jang et al. (2004). Para cada relação de vazão de afluente e vazão
de ar, será realizado primeiramente o ensaio para determinar o coeficiente de transferência de
oxigênio (KLa) e o consumo de oxigênio na câmara do cátodo, para depois poder modelar
matematicamente a cinética na câmara do cátodo.
Avaliação do uso de mediadores de transferência de elétrons
Estabelecida a taxa de oxigenação aplicada ao cátodo, verificar-se-á se a adição de
mediadores químicos melhorará a captação de elétrons pelo ânodo. As substâncias testadas
serão o vermelho neutral, citrato férrico, EDTA férrico e piocianina nas seguintes de 50 a
1000 mol L-1. Além disso, se adicionará Pseudomonas aeruginosa, na câmara do cátodo do
reator para verificar a influência deste microrganismo na produção de energia.
Avaliação da CCM no tratamento de água residuária real
Estudado os parâmetros que interferem numa CCM com uma água residuária sintética,
testar-se-á a aplicação da CCM para a geração de energia elétrica e tratamento de água
residuária real que será a vinhaça oriunda da produção de etanol da cana de açúcar.
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Resumo. Em diversas áreas, principalmente a área de engenharia química, a utilização de
recursos computacionais torna-se cada vez mais indispensável na facilitação da resolução de
problemas e otimização de processos. Muitas aproximações nem sempre são possíveis, por
este motivo, requerem soluções de equações diferenciais parciais (PDEs) que envolvem
fenômenos de convecção, difusão e reação, normalmente presentes em biorreatores. O
presente trabalho buscou solucionar as equações de um biorreator tubular utilizado o método
da sequência, cuja lógica é dividir as PDEs originais de convecção-reação-difusão em
diferentes partes, que são resolvidas sequencialmente em cada tempo. Mostrando que o
sistema exibe múltiplos perfis de equilíbrio, resultante do acoplamento entre os processos de
transporte e taxa de crescimento específico.
Introdução
O reator tubular consiste, basicamente, de um tubo onde os reagentes entram por uma
extremidade e os produtos saem pela outra enquanto a reação ocorre ao longo do
comprimento do tubo. Na Figura 1 tem-se o esquema de um reator tubular.

Figura 1. Esquema de um reator tubular.
Os reatores tubulares também conhecidos como PFR (Plug Flow Reactor), em seu
comportamento ideal operam em estado estacionário, fluxo pistonado, não ocorre variação de
temperatura, pressão, nem composição radial dos elementos do fluido, somente ocorre
variação na composição axial do reator (Coulson e Richardson, 1985; Mazzucco, 2006).
De acordo com Chernicharo (1997), para projetar e operar sistemas biológicos de
tratamento é importante conhecer as operações de transporte hidráulico dos materiais no
reator (entrada e saída) e reações que ocorrem no reator (produção e consumo), os quais
caracterizam o balanço de massa no reator.
A cinética microbiana nos biorreatores sofre influência dos mais variados fatores, por
isso, não é prático formular modelos cinéticos detalhados no que diz respeito à relação
meio/biomassa, sendo necessárias simplificações para que o modelo se torne aplicável.
Biorreatores requerem que aspectos fenomenológicos tais como convecção, cinética de reação
e difusão sejam considerados (Foresti et al., 1999; Rodrigues e Kwong, 2010).
Processos envolvendo convecção-difusão-reação estão presentes diversos processos da
indústria bioquímica, o que valoriza a necessidade de técnicas eficientes e precisas de
simulação, principalmente visando otimização dos processos (Logist et. al, 2009).
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Material e Métodos
Modelagem do reator
A formulação matemática de reatores tubulares conduz a um sistema de equações
diferenciais parciais, obtidas do balanço de massa, como mostrado na Equação 1, onde o
acúmulo de x ao longo do tempo é igual à diferença entre entrada e saída de fluxos difusivo
(
e convectivo ( e o decaimento de x devido ao processo de reação.
(1)
Os fluxos difusivo e convectivo podem ser expressos, respectivamente, por

eo

, onde D é o coeficiente de dispersão [m2.h-1], v a velocidade do fluido [m.h-1] e S a
concentração de substrato [g.L-1]. A taxa de reação (r) foi adotada como cinética de primeira
ordem, sendo , onde k é o coeficiente de crescimento [g.g-1],  a taxa de
crescimento específica e X a concentração de biomassa. Assim, tem-se o balanço de substrato
apresentado na Equação 2.
(2)
Como nos trabalhos de Laabissi et al (2005) e Logist et al (2009), a taxa de
crescimento específico utilizada considerou as concentrações de substrato e biomassa,
gerando o balanço de biomassa apresentado nas Equações 3 e 4.
(3)
(4)

O perfil inicial do reator foi X(z,0) = X0(z) e S(z,0) = S0(z) = Sin e as condições de
contorno estão expressas nas Equações 5 e 6.
(5)
(6)
Método da sequência
Proposto por Renou et al (2003) com o intuito de solucionar equações diferenciais
parciais do tipo convecção-difusão-reação, o método da sequência consiste na divisão do
comprimento do reator em número de malhas (N). Para cada malha assume-se que cada um
dos fenômenos ocorre sequencialmente em um intervalo de tempo (Δt).
A ordem de subsistema pode diferir de uma aplicação para outra, no entanto, segundo
Rodrigues e Kwong (2010), geralmente a convecção é mais importante que a difusão, que, por
sua vez, é mais importante que a reação.
A solução de cada subsistema é a condição inicial do seguinte. Após escolhida a
ordem dos fenômenos, formula-se as equações, as condições de contorno, e então, o processo
pode ser simulado.
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Sendo S0(z) o perfil inicial do reator, este é também a condição inicial do primeiro
subsistema, o convectivo (Equações 7, 8 e 9), resolvido para um intervalo de tempo ∆t.
(7)
(8)
(9)
O termo S*(z,t) representa o estado variável associado à convecção. O resultado do
perfil de convecção é usado como condição inicial para o perfil de difusão (Equações 10, 11,
12 e 13), tal que S*Δt = S*(z,Δt) para um espaço de tempo Δt.
(10)
(11)
(12)
(13)
O termo S**(z,t) representa o estado variável associado à difusão. A solução do perfil
do subsistema difusivo é então utilizado como condição inicial do subsistema de reação
(Equações 14 e 15), tal que S**Δt(z) = S**(z,Δt) para um espaço de tempo Δt.
(14)
(15)
O processo é repetido até o final do intervalo de tempo considerado. Considera-se que
a cada instante, todo o conteúdo do reator se move em direção à saída de acordo com a
velocidade superficial, a dispersão ocorre em todo o reator e a reação ocorre de acordo com as
taxas de reação em cada local da malha.
Resultados e Discussão
Resolução dos subsistemas
Sendo N a malha do reator com subdomínios de dimensão ∆z, no espaço de tempo ∆t,
de modo que ∆z = L/N e ∆t = ∆z/v. A escolha da dimensão da malha determina a
discretização do tempo e do espaço. Esta aproximação define uma malha uniforme.

Convecção
No subsistema convectivo são resolvidas as Equações 7, 8 e 9. A cada espaço de
tempo as condições são movidas um passo a frente na malha, concentração na entrada do
reator é colocada na posição um da malha.
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Difusão
O resultado do subsistema convectivo é o perfil inicial deste subsistema. A resolução
do subsistema difusivo (Equações 10-13) foi realizada pelo método de diferenças finitas,
sendo aproximação regressiva da derivada primeira (Equação 16) e central da derivada
segunda (Equação 17).
(16)
(17)
A discretização deste subsistema leva ao sistema linear de equações diferenciais
ordinárias das Equações 18 e 19. Onde M é a matriz NxN que contém a aproximação dos
espaços derivados.
(18)
(19)
Substituindo as aproximações nas Equações 10-13, tem-se que o sistema será
apresentado na forma matricial (Equação 20)
(20)

Reação
A solução do subsistema difusivo é o perfil inicial do subsistema reativo. A resolução
das Equações (14) e (15) envolve a solução da Equação 4, resolvida utilizando a ferramenta
ode (solucionador de equações diferenciais ordinárias) do software Scilab 5.3.3.
A resolução desta sequência de equações é a solução geral da Equação (2), para uma
malha de período ∆t, sendo que esta série é repetida N vezes.
Simulações
Os valores dos parâmetros empregados no presente trabalho foram baseados nos
trabalhos de Laabassi et al (2005) e Logist et al (2009) e estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Valores dos parâmetros utilizados
Parâmetro
Comprimento do reator (L)
Velocidade do fluido (v)
Coeficiente de crescimento (k)
Taxa de crescimento específico (0)
Constante de inibição pela biomassa (Ks)
Constante de inibição pelo substrato (Ki)
Concentração inicial de biomassa (X0)
Alimentação de substrato (Sin)
Número de malhas (N)

Valor
1,0 m
1,0 m.h-1
2,0 g.g1
0,4 h-1
1,0 g.L-1
1,0 g.L-1
300,0 g.L-1
20,0 g.L-1
100
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A variação de comprimento (
e intervalo de integração ( ) utilizados foram de
0,01 e o tempo de simulação (tsim) de 2h.
O número de Peclet relaciona convecção e difusão, valores altos do número de Peclet
indicam que a convecção é o modo de transferência predominante, enquanto que valores
baixos indicam que o modo de transferência predominante é a difusão. Para uma primeira
simulação foi variado o número de Peclet em 10-1; 100; 102 e 104.
Os perfis de biomassa (X) e substrato (S) obtidos para os diferentes números de Peclet
estão apresentados nas Figuras 2 e 3, respectivamente.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 2. Perfil de biomassa utilizando Peclet de (a)101, (b) 100, (c) 102 e (d) 104.
Se comparado ao método das diferenças finitas (MDF), o método da sequência (MS) é
mais amplo, abrangendo faixas maiores no que diz respeito ao número de Peclet. Uma
inadequação do MDF é que geralmente quando aplicados valores de Pe altos, ocorrem
oscilações, o que não ocorre no MS. Além disso, o tempo de computação utilizado para os
cálculos do MS é inferior ao utilizado pelo MDF.
Rodrigues (2011) verificou que o MS também apresenta melhores resultados que o
método dos volumes finitos (MVF) que, assim como o MDF, apresenta problemas de
oscilações quando empregados valores altos de Peclet.
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(a)

(b)

(c)
(d)
1
0
Figura 3. Perfil de substrato utilizando Peclet de (a)10 , (b) 10 , (c) 102 e (d) 104.
Quando se trata de reatores biológicos é interessante conhecer as condições e
intervalos de parâmetros que levem à lavagem (wash-out) do reator, ou seja, condições onde o
valor do substrato fica constante no valor de entrada e a quantidade de biomassa no reator
tende a zerar.
Laabissi et al (2005), utilizando o mesmo modelo de reator bioquímico com as
mesmas considerações cinéticas que as utilizadas no presente trabalho, propuseram o
Teorema mostrado nas Equações 21 e 22. De acordo com os autores, se utilizados valores que
satisfaçam o Teorema, pelo menos um perfil de equilíbrio não trivial será apresentado, o perfil
trivial corresponde à lavagem do reator.
(i)

e

(21)

(ii)

e

(22)

Para verificar o que ocorre com os perfis de substrato e biomassa quando utilizado este
teorema, utilizou-se D = 1 m2.h-1, tsim = 10 h e foi escolhido o parâmetro taxa de decaimento
(kd) para ser variado de modo que atendesse o item (i) do teorema (kd = 0,005 h-1 e 0,010 h-1),
o item (ii) (kd = 0,020 h-1 e 0,025 h-1) e nenhum dos dois itens (kd = 0,5 h-1 e 1,0 h-1), gerando
os perfis de concentração de substrato e biomassa apresentados na Figura 4.
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(a)

(b)
Figura 4. Perfis de concentração de (a) substrato e (b) biomassa utilizando diferentes kd
Quando o conjunto de parâmetros utilizados é aplicado no teorema e atende ao item (i)
(Equação 21), o perfil de biomassa tende a ser levemente crescente. Se os parâmetros
utilizados atendem ao item (ii) (Equação 22), o perfil de biomassa passa a ser levemente
decrescente. E, por fim, se o conjunto de parâmetros não atende a nenhum dos itens do
teorema, o perfil é o trivial, ou seja, ocorre o processo de lavagem. Pode-se observar que no
caso estudado, onde os valores dos outros parâmetros foram mantidos, quanto maior o valor
de kd mais rápido ocorre o processo de lavagem.
Conclusões
O método da sequência mostrou ser uma ferramenta interessante no estudo de
biorreatores tubulares, além de ser mais viável em termos de tempo computacional e abranger
uma maior faixa de números de Peclet com resultados satisfatórios, se comparado o método
das diferenças finitas, por exemplo.
Os resultados obtidos mostram que o sistema exibe múltiplos perfis de equilíbrio
resultantes do acoplamento entre processos de transporte e taxa de crescimento específico.
Os testes realizado utilizando o Teorema proposto no trabalho de Laabissi et al (2005)
mostraram que, sob condições específicas de parâmetros de sistemas, tem-se garantido pelo
menos um perfil de equilíbrio não trivial.
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Resumo. A simulação tem se tornado indispensável na análise e otimização de processos
bioquímicos. Os reatores bioquímicos de leito fixo são reatores tubulares com biomassa
imobilizada num leito. O conjunto de equações diferenciais parciais unidimensionais que
descrevem esses sistemas é analisado usando técnicas de aproximação por diferenças finitas
de diferentes ordens dentro da abordagem do método das linhas. É considerado o
comportamento dinâmico do sistema. Os resultados mostram que esses sistemas exibem
múltiplos perfis de equilíbrio resultantes do acoplamento entre processos de transporte e taxa
de crescimento específico, verificando a existência de no mínimo dois perfis de equilíbrio,
sendo um deles correspondente à lavagem do reator.
Introdução
O reator anaeróbio de leito fixo é composto por um leito empacotado por onde escoa o
substrato. A imobilização da biomassa aliada à grande relação comprimento/diâmetro
promove um escoamento que pode ser considerado próximo ao de um reator tubular ideal de
ﬂuxo pistonado (Tavares, 2008). Na Figura 1 tem-se um exemplo de reator anaeróbio de leito
fixo de fluxo ascendente.

Figura 1. Exemplo de um reator anaeróbio de leito fixo. Adaptado de Rojas (2010)
A cinética das populações microbianas em reatores biológicos pode ser influenciada
por fatores como pH, temperatura, adaptabilidade e heterogeneidade das populações celulares
e interações entre massa celular e meio, portanto, não é prático ou possível formular um
modelo cinético que inclua aspectos e detalhes envolvidos na relação meio/biomassa, sendo
necessárias simplificações para que o modelo se torne aplicável (Foresti et al., 1999).
Por este motivo, a modelagem matemática torna-se uma ferramenta interessante, uma
vez que relacionam parâmetros hidráulicos e cinéticos envolvidos no processo. Os modelos
matemáticos buscam descrever a natureza dos sistemas por meio de estrutura teórica
representada por equações matemáticas, valores numéricos dos parâmetros das equações, e
dados de entrada e de saída, fornecendo interpretações que possibilitam previsões de
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desempenho, otimização de processo e auxiliando na escolha de condições operacionais
(Tavares, 2008).
Material e Métodos
Modelagem do biorreator
O biorreator de leito fixo pode ser trabalhado como um reator tubular ideal
(esquematizado na Figura 2), cuja formulação leva a um sistema de equações diferenciais
parciais (EDP), obtidas do balanço de massa. A equação do balanço (Equação 1) mostra que o
acúmulo de x ao longo do tempo é igual à diferença entre entrada e saída de fluxos difusivos
(
e convectivos ( e o decaimento de x devido ao processo de reação.

Figura 2. Esquema de um reator tubular.
(1)
Dentre os métodos utilizados em análise numérica para converter EDP em equações
diferenciais ordinárias (EDO) está o método das diferenças finitas (MDF) (Fabiano, 2005;
Tavares, 2008; Cuel, 2009). Que faz esta conversão discretizando o domínio da variável
independente e gerando aproximações para as derivadas das variáveis dependentes.
Para a modelagem do reator anaeróbio de leito fixo, foi considerado o comportamento
dinâmico do sistema. Partindo da Equação 1 e tendo que os fluxos difusivo e convectivo
podem ser expressos, respectivamente, por
eo
, onde D é o coeficiente de dispersão
2 -1
-1
[m .h ] e v a velocidade do fluido [m.h ]. A taxa de reação (r) foi adotada como cinética de
primeira ordem, tendo , onde k é o coeficiente de crescimento [g.g-1],  a taxa de
crescimento específica e X a concentração de biomassa. Na Equação 2, tem-se a equação de
balanço de substrato.
(2)
Neste modelo, o balanço de biomassa (Equações 3 e 4), considera a taxa de produção
de biomassa (.X) e a taxa de decaimento celular (kd.X), como nos trabalhos de Laabissi et al.
(2005) e Logist et al. (2009).
(3)
(4)

As condições iniciais são X(z,0) = X0(z) e S(z,0) = S0(z) = Sin. E as condições de
contorno estão expressas nas Equações 5 e 6.
(5)
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(6)
O conjunto de equações diferenciais parciais unidimensionais que descrevem esses
sistemas foi analisado usando técnicas de aproximação por diferenças finitas de diferentes
ordens dentro da abordagem do método das linhas.
Aproximação por diferenças finitas
O método das linhas envolve duas etapas sucessivas, a discretização espacial das
equações diferenciais parciais (EDP) e a integração de tempo do sistema resultante.
Considerando que a dicretização tempo-dependente destas nos leve a um sistema de equações
diferenciais ordinárias (EDO), a discretização das condições de contorno resulta em equações
algébricas (EA), formando um sistema de equações diferenciais algébricas (EDA).
Na aproximação por diferenças finitas as EDP são convertidas em um conjunto de
EDO através da discretização das variáveis. O primeiro passo é a discretização do domínio da
variável independente, ou seja, dividir o domínio de cálculo em subdomínios (N). Em
seguida, gerar aproximações para as derivadas das variáveis dependentes. A Figura 3
apresenta um esquema da divisão em subsistemas de 1 a N.

Figura 3. Esquema da divisão em subsistemas.
Resultados e Discussão
Formulação matemática
Foram feitas aproximações de duas diferentes ordens (dois e quatro). As Equações 7 e
8 apresentam as aproximações por diferenças finitas centrais de ordem dois e quatro para a
derivada primeira e as Equações 9 e 10 as aproximações centrais de ordem dois e quatro, para
a derivada segunda.
(7)
(8)
(9)
(10)
Ordem dois
Substituindo as Equações 7 e 9 na equação de balanço (Equação 2), tem-se que a
equação de balanço de substrato é expressa pela Equação 11.
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(11)
Utilizando as condições de contorno (Equações 5 e 6) e sabendo que S(0,t) = S1 e
S(L,t) = SN+1, substituindo a aproximação por diferenças finitas centrais de ordem dois, e
aplicando os valores obtidos na equação de balanço tem-se que, nos pontos extremos (z = 0 e
z = L) a equação de balanço é expressa pelas Equações 12 e 13.
(12)
(13)
Ordem quatro
Substituindo as Equações 8 e 10 na Equação 2, tem-se que para esta ordem de
aproximação a equação de balanço é expressa pela Equação 14.
(14)
Nos pontos extremos, se a aproximação de ordem quatro for aplicada a eliminação dos
pontos fictícios é dificultada, por este motivo, nos dois primeiros e nos dois últimos pontos foi
aplicada aproximação de ordem dois. Assim, a equação
nos pontos i=2 e i=N é dada pela
Equação 11, e nos pontos i=1 e i=N+1 pelas Equações 12 e 13, respectivamente.

Para o cálculo das equações nas diferentes ordens foi utilizado o solucionador de
equações diferenciais ordinárias, ode, ferramenta do programa Scilab 5.3.3.
Simulações
Os valores dos parâmetros utilizados (Tabela 1) foram baseados nos valores utilizados
nos trabalhos de Laabassi et al (2005) e Logist et al (2009) apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Valores dos parâmetros utilizados
Parâmetro
Comprimento do reator (L)
Velocidade do fluido (v)
Coeficiente de crescimento (k)
Taxa de crescimento específico (0)
Constante de inibição pela biomassa (Ks)
Constante de inibição pelo substrato (Ki)
Concentração inicial de biomassa (X0)
Alimentação de substrato (Sin)
Número de malhas (N)

Valor
1,0 m
1,0 m.h-1
2,0 g.g1
0,4 h-1
1,0 g.L-1
1,0 g.L-1
300,0 g.L-1
20,0 g.L-1
100

Para as simulações, foi utilizada uma malha N = 100, com variação de comprimento
(
e intervalo de integração ( ) de 0,01. Para as diferentes aproximações e utilizando um
tempo de simulação (tsim) de 2h, foram simulados diferentes coeficientes de dispersão (D),
sendo; D1=10 m2.h-1, D2=100 m2.h-1; D3=10-2 m2.h-1 e D4=10-4 m2.h-1, correspondentes aos
números de Peclet (Pe = v.L/D) de 0,1; 1; 100 e 10000, respectivamente.
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O número de Peclet exprime a relação convecção-difusão, assim, valores altos do
número de Peclet indicam que a convecção é o modo de transferência predominante, já
valores baixos indicam que o modo de transferência predominante é a difusão. De acordo com
Fortuna (2000) quanto maior o Pe, maior é a intensidade da convecção.
As duas aproximações resultaram em perfis muito similares, a vantagem no uso de
aproximações de ordens superiores é que estas apresentam valores mais precisos. Os perfis
obtidos para as concentrações de biomassa (X) e substrato (S) utilizando os diferentes
coeficientes de dispersão são apresentados nas Figuras 4 e 5, respectivamente.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4. Perfil de biomassa com coeficiente de dispersão (a) D1, (b) D2, (c) D3 e (d) D4.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5. Perfil de substrato com coeficiente de dispersão (a) D1, (b) D2, (c) D3 e (d) D4.
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Pode-se observar um perfil oscilatório na Figura 4.d, onde foi simulado um valor de
Peclet bastante alto, o que indica uma inadequação do método das diferenças. O que já foi
observado por autores como Renou et al (2003) que verificaram que para números altos de
Peclet o método das diferenças finitas apresenta problemas quanto à exatidão.
Segundo Fortuna (2000) oscilações podem indicar que a malha é muito grossa para
resolver adequadamente os gradientes presentes no escoamento, no entanto, nem sempre é
praticável computacionalmente o uso de malhas muito finas.
As condições aplicadas na Figura 5.d foram simuladas novamente, porém utilizando
malhas mais finas, com N=200 (Figura 6.a) e N=300 (Figura 5.b), o que implica em ∆z de
0,005 e 0,0033, respectivamente.

(a)

(b)
-4

2

-1

Figura 6. Perfil de substrato com D4 = 10 m .h e (a) N = 200; (b) N = 300
Nota-se uma diminuição na oscilação, no entanto, como observado em Fortuna (2000),
a utilização de malhas muito finas implicam em tempos de computação muito altos, o que
nem sempre é interessante.
Baseados no mesmo modelo de reator bioquímico e com as mesmas considerações
cinéticas, Laabissi et al. (2005) propuseram um Teorema, apresentado nas Equações 15 e 16.
De acordo com os autores, se utilizados valores que satisfaçam o Teorema, pelo menos um
perfil de equilíbrio não trivial será apresentado. O perfil trivial é o correspondente à lavagem
do reator, isto é, valor do substrato constante (valor de entrada) e nenhuma biomassa no
reator.
(i)

(ii)

e

e

(15)

(16)

Para verificar o que ocorre com os perfis de substrato e biomassa quando utilizado este
teorema, utilizou-se D = 1 m2.h-1, tsim = 10 h e foi escolhido o parâmetro taxa de decaimento
(kd) para ser variado de modo que atendesse o item (i) do teorema ( = 0,01 h-1), o item (ii)
( = 0,02 h-1) e nenhum dos dois itens ( = 0,5 h-1 e
= 1,0 h-1), gerando os perfis
apresentados na Figura 7.
Verificou-se que quando o conjunto de parâmetros utilizados no teorema atende ao
item (i), o perfil de biomassa tende a ser levemente crescente, e se tais parâmetros atendem ao
item (ii), o perfil passa a ser levemente decrescente. Quando o conjunto de parâmetros não
atende nenhum dos itens do teorema, o perfil é o trivial, ou seja, tende à lavagem do reator.
Pode-se observar que no caso estudado, onde os valores dos outros parâmetros foram
mantidos, quanto maior o valor de kd mais rápido ocorre o processo de lavagem
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7. Perfis de substrato e biomassa utilizando (a)

, (b)

, (c)

e (d)

Conclusões
O método das diferenças finitas mostrou ser uma ferramenta interessante para
resolução do sistema de equações do biorreator de leito fixo, no entanto, com valores altos de
Peclet o método não é o mais indicado por apresentar oscilações.
Verificou-se que esses sistemas exibem múltiplos perfis de equilíbrio resultantes do
acoplamento entre processos de transporte difusivo e convectivo e taxa de crescimento
específico.
E que a utilização do Teorema proposto no trabalho de Laabissi et al. (2005) mostrou
que, sob condições específicas de parâmetros de sistemas, garante pelo menos um perfil de
equilíbrio não trivial.
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