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APRESENTAÇÃO
Este evento tem como principal objetivo a apresentação dos resultados obtidos no primeiro
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 Pós-Graduação 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.

CONTEÚDO
PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE METANO
Avaliação energética em reatores anaeróbios aplicados ao tratamento de vinhaça
Lucas Tadeu Fuess, Samuel Conceição de Oliveira, Marcelo Loureiro Garcia .........................8
Catalisadores de Ni depositados em suporte MgAl derivado de hidrocalcita e aplicado na
conversão de um biogás modelo: efeito da adição de La e Rh
Alessandra F. Lucrédio, José Moreira Assaf, Elisabete Moreira Assaf ...................................18
Catalisadores de NiO/CeO2-aditivo para reação de reforma do biogás
Eurico Yuji Tanabe, Elisabete Moreira Assaf ..........................................................................27
Compostos polioxometalatos como catalisadores para reação de desidratação do metanol
Paulo Cesar Leme, Elisabete Moreira Assaf ............................................................................31
Efeito do solvente na preparação de catalisadores óxidos de Al-Si para a reação de
desidratação do metanol
Alessandra F. Lucrédio, Elisabete Moreira Assaf, José Moreira Assaf ...................................35
Inibição em microrganismos anaeróbios por cádmio (Cd2+) na remoção de matéria
orgânica
Marco F. Toledo Martins, Eloisa Pozzi, Flávia Talarico Saia, Gustavo Mockaitis, Marcelo
Zaiat ..........................................................................................................................................39
Obtenção de gás de síntese a partir da reação de reforma seca do metano sobre
catalisadores de NiO-ZnO-ZrO2
Camila A. Alves, Elisabete Moreira Assaf ..............................................................................44
Produção de gás de síntese a partir da reforma do biogás sobre catalisadores de NiOMgO-ZrO2: efeito da carga do níquel
Yvan O. Asencios, Elisabete Moreira Assaf ............................................................................51
Produção de gás de síntese a partir da reforma do biogás sobre catalisadores de NiOY2O3-ZrO2
Yvan O. Asencios, Elisabete Moreira Assaf ............................................................................59
Produção de gás de síntese a partir da reforma do metano sobre catalisadores de NiOLa2O3-ZrO2-Al2O3
Amanda J. Abreu, Elisabete Moreira Assaf .............................................................................61
Produção de hidrogênio e metano em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente
tratando efluente industrial da produção de leveduras e derivados
Moacir Messias de Araujo Júnior, Marcelo Zaiat ....................................................................68
Tratamento de efluente do processo de produção de biodiesel por AnSBBR com
recirculação operado em batelada alimentada
Giovanna Lovato, Roberto Antonio Bezerra, Suzana Maria Ratusznei, José Alberto
Domingues Rodrigues ..............................................................................................................76

Tratamento de efluente industrial do processo de produção de biodiesel em ASBR: efeito
da carga orgânica e do tempo de enchimento
Renato Cortez Silva, Suzana Maria Ratusznei, José Alberto Domingues Rodrigues ..............85
Tratamento de vinhaça em reator anaeróbio de biomassa imobilizada após prétratamento físico-químico
Vinícius Carvalho Rocha, Eduardo Cleto Pires .......................................................................95
Avaliação da auto-suficiência energética de reatores anaeróbios aplicados ao tratamento
de esgoto sanitário, água cinza e água preta
Júlia Inforzato Guermandi, Helene Habiro Ribeiro, Rodrigo Braga Moruzzi, Marcelo Loureiro
Garcia .......................................................................................................................................99
PRODUÇÃO BIOLÓGICA DE HIDROGÊNIO E UTILIZAÇÃO EM CÉLULAS A
COMBUSTÍVEL
Aplicação da vinhaça para a produção de hidrogênio em reator anaeróbio de leito
fluidificado
Aruana Rocha Barros, Cristiane Marques dos Reis, Edson Luiz Silva ..................................106
Avaliação da produção de hidrogênio a partir de glicerol em reatores em batelada
José Augusto Bolzan Agnelli, Guilherme Peixoto, Marcelo Zaiat ........................................111
Avaliação da produção de hidrogênio em reatores anaeróbios termofílicos
Adriana Ferreira Maluf Braga, Marcelo Zaiat ........................................................................120
Caracterização microbiana e produção de hidrogênio a partir da vinhaça em reator
anaeróbio de batelada
Carolina Z. Lazaro, Rafael B. De Moura, Verónica Perna, Jorge Wenzel, Sandra I.
Maintinguer, Isabel K. Sakkamoto, Claudia Etchebehere, Maria Bernadete A. Varesche ....128
Consórcio microbiano anaeróbio do sedimento do reservatório de Itupararanga
(Sorocaba) aplicado à produção biológica de H2
Sandra I. Maintinguer, Isabel K. Sakamoto, Lorena L. Oliveira, Carolina Zampol Lazaro,
Maria Bernadete A. Varesche ................................................................................................138
Desenvolvimento de uma célula a combustível microbiana de Pseudomonas aeruginosa
com meio de cultura enriquecido com glicerol
Adriano S. O. Gomes, Camilo E. La Rotta H., Marcia Nitschke, Ernesto R. Gonzalez ........148
Efeito da velocidade ascensional e do tempo de detenção hidráulica na produção de
hidrogênio em reator anaeróbio de leito fluidificado
Cristiane M. dos Reis, Edson Luiz Silva ................................................................................155
Efeito dos parâmetros de operação na produção de hidrogênio e etanol em reator
anaeróbio de leito fluidificado
Aruana Rocha Barros, Edson Luiz Silva ................................................................................163
Efeitos da temperatura sobre a eletrocatálise da oxidação de hidrogênio, na presença de
CO, em eletrodos de Pt/C e PtMo/C
Thayane C. de M. Nepel, Valdecir A. Paganin, Edson A. Ticianelli .....................................168

Efeitos do monóxido de carbono no desempenho de uma célula a combustível PEM de
alta temperatura
José J. Linares, Cassandra Sánchez, Valdecir A. Paganin, Ernesto R. González ..................173
Estudo da produção de bio-hidrogênio em AnSBBR com recirculação da fase líquida
tratando água residuária sintética – efeito da carga orgânica
Danilo Abreu dos Santos, José Alberto Domingues Rodrigues, Suzana Maria Ratusznei ....182
Influência da carga orgânica na produção de biohidrogênio em AnSBBR com agitação
tratando água residuária sintética
Mehdi El Manssouri, José Alberto Domingues Rodrigues, Suzana Maria Ratusznei ...........190
Influência da origem do inóculo na produção biológica de hidrogênio a partir de águas
residuárias em biorreatores anaeróbios
Eduardo D. Penteado, Marcelo Zaiat .....................................................................................198
Influência da razão de recirculação na produção de hidrogênio em reator anaeróbio de
leito fixo
Daniel Moureira Fontes Lima, Marcelo Zaiat ........................................................................208
Produção de biohidrogênio a partir de soro de leite em AnSBBR com recirculação da
fase líquida
Daniel Moureira Fontes Lima, José Alberto Rodrigues Domingues, Suzana Maria Ratusznei,
Marcelo Zaiat .........................................................................................................................218
Produção de hidrogênio e etanol através de fermentação acidogênica com soro de queijo
e águas residuárias do processamento da mandioca em reator anaeróbio de leito
fluidificado
Paula Rúbia Ferreira Rosa, Edson Luiz Silva ........................................................................226
Produção de hidrogênio em reator anaeróbio de leito fixo e fluxo descendente
Mélida del Pilar Anzola Rojas, Marcelo Zaiat .......................................................................231
REAPROVEITAMENTO DE EFLUENTES E RESÍDUOS GERADOS EM SISTEMAS
DE PRODUÇÃO DE BIOENERGIA A PARTIR DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
Análise da comunidade microbiana em lodo de um sistema de tratamento de esgoto
sanitário em escala piloto nitrificante/desnitrificante submetido simultaneamente a
doadores de elétrons orgânicos e inorgânicos
Débora Faria Fonseca, Eugênio Foresti .................................................................................238
Aproveitamento de resíduos ligno-celulósicos para a produção de hidrogênio em reator
anaeróbio alimentado com papel
Lívia Silva Botta, Regiane Priscila Ratti, Maria Bernadete A. Varesche ..............................247
Avaliação da comunidade microbiana em um reator UASB submetido a cargas
crescentes de vinhaça
Adis Ivonne Terry Brown, Eloisa Pozzi, Vinícius Carvalho Rocha, Eduardo Cleto Pires,
Márcia Helena Rissato Zamariolli Damianovic .....................................................................255

Bioconversão de celulose em hidrogênio por consórcio microbiano obtido do fluido
ruminal
Regiane P. Ratti, Lívia Silva Botta, Isabel K. Sakamoto, Maria Bernadete A. Varesche ......262
Desnitrificação autotrófica em biomassa imobilizada e em suspensão com sulfeto como
doador de elétrons na presença de diferentes concetrações de sódio, potássio e fonte
inorgânica de carbono
Flávia Talarico Saia, Eloisa Pozzi, Theo Syrto Octavio de Souza, Eugenio Foresti .............272
Digestão anaeróbia do lodo gerado no tratamento físico-químico da vinhaça
Rudner Brancalhoni Sapla, Eduardo Cleto Pires ...................................................................282
Dinâmica de formação de biofilme sobre polietileno de baixa densidade em reatores
anaeróbios alimentados com vinhaça
Antônio Djalma Nunes Ferraz Júnior, Marcelo Zaiat ............................................................286
Influência da concentração de sulfeto na desnitrificação autotrófica em reatores verticais
de leito fixo
Bruna de S. Moraes, Eugênio Foresti .....................................................................................294
Nova configuração de sistema de tratamento de esgoto sanitário, com remoção de
nitrogênio, utilizando unidade anaeróbia para fornecer doadores de elétrons endógenos
para desnitrificação
Theo Syrto Octavio de Souza, Eugenio Foresti .....................................................................304
Pós-tratamento de efluente de reator anaeróbio em reator aeróbio-anóxico de leito fixo
(RAALF) com fluxo descendente
Jorge Luis Rodrigues Pantoja Filho, Eugênio Foresti ...........................................................312
Proposição de um sistema anaeróbio teórico para estabilização de lodo de esgoto e
recuperação de energia
Claudio Cezar de Souza Júnior, Marcus César A. A. de Castro, Marcelo Loureiro Garcia ..319
Recuperação de enxofre elementar a partir de águas residuárias em reatores
microaerados
Priscila R. Camiloti, Marcelo Zaiat ........................................................................................329
Remoção de matéria carbonácea e nitrogenada de esgoto sintético em um reator vertical
de leito estruturado submetido à aeração intermitente
Rafael B. de Moura, Márcia H.R.Z. Damianovic, Eugenio Foresti .......................................336

7

PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO
DE METANO

8

AVALIAÇÃO ENERGÉTICA EM REATORES ANAERÓBIOS APLICADOS AO
TRATAMENTO DE VINHAÇA
Lucas Tadeu Fuess 1; Samuel Conceição de Oliveira 2; Marcelo Loureiro Garcia 2
1

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente do
IGCE/UNESP;
2
Professores do Departamento de Petrologia e Metalogenia do IGCE/UNESP.

Resumo. A vinhaça, principal resíduo da produção de etanol, apresenta uma elevada
concentração de matéria orgânica, além de características ácidas e corrosivas. Dentre as
tecnologias de tratamento disponíveis, destaca-se a digestão anaeróbia, que possibilita aliar
a redução da carga poluidora do efluente à geração de energia a partir do gás metano
liberado no processo. No presente trabalho procurou-se avaliar se sistemas anaeróbios
aplicados ao tratamento de vinhaça são auto-suficientes do ponto de vista energético.
Inicialmente avaliou-se a eficiência da produção de metano em alguns trabalhos científicos,
constatando-se que em média os sistemas mesofílicos tendem a apresentar maiores
eficiências do que os termofílicos (76,45±22,51% vs. 69,40±30,36%). Também se avaliou a
capacidade de recuperação de energia em um reator anaeróbio aplicado ao tratamento de
vinhaça resultante do beneficiamento do milho para etanol. Devido ao elevado consumo
energético do controlador de temperatura, seria possível uma recuperação máxima de
energia de apenas 0,68% na configuração original do sistema. Entretanto, a substituição do
equipamento de mistura resultaria em ganhos energéticos de até 967,9% do consumo,
indicando a grande influência que a correta seleção dos equipamentos elétricos e de seus
respectivos tempos de funcionamento exerce sobre o balanço de energia no processo de
tratamento.
Palavras-chave: vinhaça, digestão anaeróbia, produção de metano, recuperação de energia.
Introdução
A crescente demanda por combustíveis fósseis, associada a um cenário de
esgotamento dos mesmos, motivou o desenvolvimento de tecnologias energéticas alternativas,
visando à melhora deste quadro desfavorável. Os combustíveis fósseis ainda representam a
principal fonte de energia em todo o mundo, contribuindo diretamente para o aquecimento
global devido aos gases do efeito estufa (GEEs) liberados em sua queima. Neste contexto, os
biocombustíveis ganharam notável importância, caracterizando-se como boas alternativas
tanto para a minimização da dependência em relação aos combustíveis fósseis, como para
redução dos impactos ao meio ambiente, dado o seu caráter renovável e o potencial de reduzir
as emissões de GEEs.
O etanol caracteriza-se como o principal biocombustível automotivo, tendo sua
produção baseada na fermentação de açúcares presentes em materiais de origem biológica e
na destilação da mistura alcoólica resultante do processo fermentativo. Diversos resíduos
resultam deste processo, dentre os quais se destaca a vinhaça, a qual possui uma elevada
concentração de matéria orgânica – sua demanda química de oxigênio (DQO) pode chegar a
100 g/L (Wilkie et al., 2000), além de substâncias inorgânicas em sua composição que lhe
conferem características ácidas e corrosivas. Diversos autores, incluindo BNDES e CGEE
(2008) e Willington e Marten (1982), descrevem que para cada litro de etanol produzido são
gerados em média 13L de vinhaça – valor que pode chegar a 20L, dependendo do tipo de
material utilizado na fermentação (Hutnan et al., 2003). Desta forma, considerando-se a
tendência de crescimento da produção de etanol e da consequente geração de vinhaça, torna-
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se necessário o aperfeiçoamento dos métodos de tratamento existentes, partindo-se do
conhecimento das vantagens e desvantagens reais associadas a cada um deles.
Embora a vinhaça apresente valor para uso como fertilizante, sua disposição final pode
ser considerada problemática devido a sua composição. Deste modo, a digestão anaeróbia
aplicada à mesma representa uma eficiente alternativa, tanto em aspectos ambientais como em
energéticos, ao permitir a redução de sua carga poluidora e possibilitar a produção de energia
a partir do gás metano gerado no processo. A energia gerada pode ser destinada ao
abastecimento da própria planta de tratamento, contribuindo positivamente no balanço
energético da cadeia produtiva do etanol.
Considerando-se que os trabalhos científicos normalmente indicam a possibilidade de
utilização do gás metano como um aspecto positivo intrínseco do processo anaeróbio, neste
trabalho procurou-se avaliar (i) a eficiência do processo de produção de metano em trabalhos
científicos baseados no tratamento anaeróbio da vinhaça; bem como (ii) a capacidade de
recuperação de energia em um reator aplicado ao tratamento do resíduo em questão. A
avaliação da capacidade de recuperação de energia foi realizada empregando-se os dados
experimentais apresentados no trabalho de Agler et al. (2008), no qual foi feita a otimização
do tempo de detenção hidráulica (TDH) e da carga orgânica volumétrica (COV) aplicada a
um reator anaeróbio operado em escala laboratorial.
Metodologia
Eficiência do processo de produção de metano
O cálculo da eficiência do processo de produção de metano foi aplicado aos resultados
de alguns trabalhos científicos consultados na literatura, dentre os quais pode-se citar Agler et
al. (2008), Cassidy et al. (2008), Goyal et al. (1996), Harada et al. (1996), Hutnan et al.
(2003), Seth et al. (1995), Wilkie et al. (2000), dentre outros. Procurou-se selecionar casos
nos quais foram empregadas matérias-primas convencionais para a produção do etanol (canade-açúcar, beterraba e milho), independente do tipo de reator utilizado e das condições de
alimentação e operação do mesmo.
O procedimento empregado no cálculo foi baseado na (i) descrição das reações de
degradação anaeróbia das macromoléculas (carboidratos, proteínas e lipídeos) presentes na
composição da vinhaça; (ii) obtenção da razão entre a quantidade de metano produzida e a
quantidade de macromoléculas consumida (em termos de gCH4.g-1macromolécula) a partir das
relações estequiométricas entre os compostos; (iii) expressão da razão calculada em termos de
volume, empregando-se a densidade do metano na respectiva temperatura em que cada
tratamento foi realizado, obtendo-se um resultado em unidades de LCH4.g-1macromolécula; (iv)
conversão da razão para termos de LCH4.g-1DQO, de modo a se obter a produção teórica de
metano (Yt) para cada trabalho; (v) pesquisa da produção efetiva de metano (Ye) obtida com o
tratamento anaeróbio nos trabalhos consultados, em termos de LCH4.g-1DQO – a produção
efetiva de metano é reportada nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0°C,
1atm; (vi) correção dos valores de Ye para cada caso, tendo-se como base a temperatura em
que o processo anaeróbio foi realizado (a pressão foi mantida a 1atm); e (vii) divisão do valor
da produção efetiva de metano corrigida pelo valor teórico e, posteriormente, multiplicação
do resultado por 100, obtendo-se a eficiência da produção em termos de porcentagem E(%).
Balanço energético
A metodologia empregada na determinação da capacidade (percentual) de recuperação
de energia do reator anaeróbio fundamentou-se no cálculo do balanço energético do sistema
de tratamento utilizado por Agler et al. (2008), fazendo-se o uso de parâmetros préestabelecidos de operação e monitoramento do reator. O procedimento empregado no cálculo
do balanço energético baseou-se nas seguintes etapas: (i) cálculo do consumo de energia dos
equipamentos empregados no tratamento da vinhaça multiplicando-se a potência elétrica do
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equipamento pelo tempo de funcionamento do mesmo durante o período de um dia (resultado
em kWh.d-1); (ii) cálculo da taxa de produção diária de metano (LCH4.d-1) multiplicando-se o
valor da carga orgânica (gDQO.d-1) pela produção efetiva de metano corrigida para a
temperatura do tratamento (LCH4.g-1DQO); (iii) cálculo da produção energética diária (kWh.d1
) por meio da multiplicação da taxa de produção diária de metano (LCH4.d-1) pelo poder
calorífico inferior do mesmo a 25°C e 1atm (32,890 kJ.L-1CH4) – sendo 1kWh = 3.600 kJ; e
(iv) cálculo do balanço líquido de energia (kWh.d-1) do processo de tratamento a partir da
subtração entre o valor da produção energética diária e o gasto energético com os
equipamentos. Também foi obtida a razão entre a quantidade de energia produzida e a
consumida (razão P/C), buscando-se verificar a magnitude da produção em relação aos gastos.
Nesta etapa foram consideradas algumas alterações na configuração do sistema de tratamento
(p.ex. remoção/substituição de equipamentos e variações no tempo de uso dos mesmos),
visando, quando possível, melhorar o balanço energético.
Resultados e Discussão
Eficiência do processo de produção de metano
Independente da composição da vinhaça, isto é, independente do tipo de matéria-prima
utilizada na produção de etanol, para mesmas condições de pressão e de temperatura a
produção esperada (teórica) de metano a partir do consumo de DQO sempre apresentará o
mesmo valor.
A Tabela 1 apresenta a eficiência do processo de produção de metano obtida a partir
dos valores corrigidos. Em uma primeira análise verifica-se uma sensível flutuação dos
valores, basicamente devido a fatores como: (i) diferenças na COV aplicada aos reatores, (ii)
volume e tipo de reator utilizado e (iii) tipo de matéria-prima. A eficiência média calculada,
considerando-se todos os resultados, foi de 74,24±24,60%, valor bastante expressivo,
comprovando o fato de a digestão anaeróbia propiciar a estabilização da maior parte da fração
orgânica do efluente (sob a forma de metano).
Os resultados calculados para os trabalhos de Shivayogimath e Ramanujam (1999),
Halbert e Barnes (1980 apud Wilkie et al., 2000), Pipyn e Verstraete (1979 apud Wilkie et
al., 2000), Braun e Huss (1982) e Vlissidis e Zouboulis (1993) merecem atenção, visto que
em todos a produção efetiva superou o valor teórico – respectivamente em 14,43, 6,08, 3,01,
2,98 e 23,02%. Tal situação provavelmente decorreu da presença de outros substratos
biodegradáveis na vinhaça dos experimentos, os quais foram convertidos a metano, mas não
foram considerados na estequiometria da reação da degradação anaeróbia.
Outro processo que pode ser considerado para justificar uma eficiência experimental
maior do que a teórica compreende a endogenia, na qual os microrganismos passam a
degradar suas próprias reservas (ou algumas populações menos resistentes) devido à falta de
substrato. No entanto, dada a elevada concentração de matéria orgânica, isto é, de substrato,
presente na vinhaça, a influência da endogenia, nesta análise, pode ser considerada pouco
expressiva.
Considerando-se apenas os experimentos realizados em condições mesofílicas (2045°C), independente do tipo de matéria-prima do etanol, a eficiência média da produção de
metano apresentou um sensível incremento em relação à média geral, atingindo o valor de
76,45±22,51%. Em contrapartida, para os experimentos termofílicos (50-60°C), a eficiência
apresentou um ligeiro declínio, atingindo 69,40±30,36% (valor ainda expressivo). A digestão
anaeróbia realizada sob condições termofílicas caracteriza-se como um processo mais sensível
a variações (perturbações), visto que o aumento da temperatura implica em maiores
concentrações de ácidos e de fatores inibidores do processo, como por exemplo, a amônia.
Desta forma, a atividade dos microrganismos metanogênicos e, consequentemente, a
produção de metano, podem ser parcial ou totalmente comprometidas, levando o sistema
anaeróbio ao colapso.

a

27,00
30,00
33,00
35,00
35,00
35,00
35,00
36,00
37,00
39,00
40,00
42,00

43,00 - 45,00
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Temperatura do
tratamento (°C)

Matéria-prima da
produção de etanol

0,220

0,260

0,254

0,170

0,120

0,430

0,225

0,360

0,220

0,360

0,200

0,370

0,280

0,184

0,230

0,170

0,220

0,400

0,265

0,312

0,305

0,204

0,144

0,513

0,261

0,415

0,252

0,411

0,227

0,419

0,316

0,208

0,259

0,192

0,247

0,444

0,420

0,419

0,419

0,419

0,419

0,417

0,406

0,403

0,400

0,399

0,397

0,395

0,394

0,394

0,394

0,394

0,392

0,388

Produção de metano (LCH4.g-1DQO)
Efetiva
Efetiva
Teórica
(CNTP)
(corrigida)
0,250
0,279
0,384

63,09

74,46

72,79

48,69

34,37

123,02

64,29

102,98

63,00

103,01

57,18

106,08

80,20

52,79

65,74

48,73

63,01

114,43

72,66

Eficiência da
produção de
metano (%)

Tabela 1. Eficiência da produção de metano.
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A análise da eficiência do processo de produção de metano em função da temperatura
do processo anaeróbio corrobora com o exposto por Banu et al. (2006) e Borzacconi et al.
(1995), permitindo inferir que a aplicabilidade da digestão anaeróbia em países com
condições climáticas tropicais tende a ser vantajosa se comparada aos sistemas operados em
condições de clima mais frio. Em países tropicais o processo anaeróbio pode ser realizado
sem a necessidade do uso de controladores de temperatura, visto que esta pode atingir
naturalmente valores em torno de 20 a 25°C. Assim, pode-se aliar às maiores eficiências da
produção de metano um menor consumo energético, tendo em vista a alta potência
normalmente requerida pelos controladores de temperatura, conforme apresentado no
próximo tópico.
Balanço energético
Em seu trabalho, Agler et al. (2008) trataram anaerobiamente amostras de vinhaça
resultantes de uma produção de etanol a partir do milho. Foram utilizados dois reatores
anaeróbios em bateladas sequenciais – anaerobic sequencing batch reactors (ASBRs), cada
um com um volume total de 5L. Os reatores foram operados individualmente durante 417 dias
em ciclos de 24h de duração, sendo cada ciclo composto por um período de reação com
mistura intermitente (23h), um período de sedimentação (58min) e um período de decantação
(2min). Do dia 1 ao dia 68, a mistura intermitente foi feita a cada 1h, durante 1min.
Entretanto, a partir do dia 69, a mistura passou a ser feita a cada 15min, também durante
1min. O equipamento utilizado para se fazer a mistura foi uma bomba peristáltica (Cole
Parmer Intrument Co., Vernon Hills, IL, EUA) de potência elétrica igual a 75W. A
temperatura nos reatores (55±1°C) foi controlada durante todo o período de operação dos
mesmos. Para tanto, foi utilizado um controlador de temperatura modelo 210 (Polyscience,
Niles, IL, EUA) de potência elétrica igual a 792W.
O cálculo do balanço foi aplicado a apenas um reator, de modo que na Tabela 2
verifica-se o gasto energético diário referente ao funcionamento dos equipamentos utilizados
no sistema de tratamento, considerando-se a mudança no regime de mistura intermitente.
Tabela 2. Gasto energético diário devido à operação do ASBR.
Consumo energético diário (kWh)
Operação
Consumo energético
reatores (d)
diário total (kWh)
Bomba
Controlador de temperatura
1 - 68
0,0286
19,008
19,037
69 - 417
0,115
19,008
19,123

Considerando-se os parâmetros de alimentação dos reatores, Agler et al. (2008)
utilizaram diferentes cargas, de acordo com o TDH considerado. A COV inicial foi de 2,42
gDQO.L-1.d-1, sendo o TDH para esta situação igual a 40 dias. No decorrer do experimento, o
TDH foi reduzido a 30, 25, 20, 15, 10 e 7 dias, sendo posteriormente elevado a 8 dias no
último período de operação, no qual a carga aplicada foi de 9,37 gDQO.L-1.d-1. As cargas
orgânicas aplicadas nos TDHs de 30, 25, 20, 15, 10 e 7 dias foram respectivamente 3,23, 3,88,
4,36, 5,51, 7,50 e 10,71 gDQO.L-1.d-1. Quanto à produção efetiva de metano, o valor obtido
por Agler et al. (2008) foi de 0,254 LCH4.g-1DQO (0°C, 1atm), calculado a partir de uma
regressão linear aplicada à correlação entre a taxa de produção de metano específica (LCH4.L1 -1
.d ) e a COV (gDQO.L-1.d-1) com a qual os reatores foram alimentados.
Em relação à produção de energia, inicialmente considerou-se uma eficiência de
conversão energética (E) igual a 100% (E1). Entretanto, as tecnologias de combustão
disponíveis apresentam, em condições-limite de operação, um rendimento máximo de 50%
(E2). Ainda, a eficiência energética típica nos motores e turbinas não ultrapassa os 30% (E3),
sendo a parcela restante da energia perdida para o meio ambiente sob a forma de calor
(BNDES e CGEE, 2008).

0,00204
0,00340
0,00680
-19.090
-19.068
-19.014
19,123
0,0390
0,0650
0,130

0,00163
0,00272
0,00544
-19,097
-19,080
-19,036
19,123
0,0312
0,0520
0,104

0,00120
0,00201
0,00402
-19,104
-19,091
-19,059
19,123
0,0230
0,0384
0,0768

0,000952
0,00159
0,00318
-19,108
-19,098
-19,072
19,123
0,0182
0,0304
0,0608

0,000847
0,00141
0,00282
-19,110
-19,100
-19,078
19,123
0,0162
0,0270
0,0540

0,000706
0,00118
0,00235
-19,112
-19,104
-19,086
19,123
0,0135
0,0225
0,0450

0,000709
0,00118
0,00236
-19,026
-19,018
-18,999
19,037
0,0135
0,0225
0,0450

0,000530
0,000882
0,00177
-19,029
-19,023
-19,001
19,037
0,0101
0,0168
0,0337

E2
E3
E2
E1

Balanço energético (kWh)

Produção de energia (kWh) Consumo de
energia
(gDQO.L .d )
E1
E2
E3
(kWh)

2,420

3,233

3,233

3,880

4,362

5,511

7,500

9.370

1 - 24

25 - 68

69 - 118

119 - 145

146 - 178

179 - 268

269 - 391

394 - 417

-1
-1

COV

Operação
reatores (d)

Tabela 3. Balanço energético diário real do trabalho analisado.

E1

Razão P/C

E3
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O balanço energético efetivamente
verificado no experimento de Agler et al.
(2008) é apresentado na Tabela 3. Para o
cálculo, levou-se em consideração a mudança
no tempo de mistura, bem como o emprego do
controlador de temperatura. Uma análise da
Tabela 4 evidencia a grande discrepância
entre a quantidade de energia produzida e a
consumida para qualquer situação estudada.
Mesmo considerando-se a aplicação da maior
carga orgânica (9,370 gDQO.L-1.d-1) e uma
eficiência de 100% na produção de energia
(E1), os gastos ainda seriam muitos superiores
à geração, visto que o processo anaeróbio
propiciaria uma recuperação de energia de
apenas 0,6% em relação ao consumo (razão
P/C igual a 0,00680).
Os cenários energéticos extremamente
desfavoráveis verificados para a configuração
original do tratamento decorreram do elevado
consumo energético do controlador de
temperatura, correspondente a mais de 99%
dos gastos totais dos equipamentos. Desta
forma, uma primeira alternativa a ser
analisada compreenderia a remoção do
controlador de temperatura do sistema, ou
seja, apenas a bomba contribuiria para o
consumo de energia no tratamento. A retirada
do controlador de temperatura resultaria na
diminuição da temperatura do processo até
que fosse atingido o equilíbrio com o
ambiente externo (20 a 25°C, ou seja,
condições mesofílicas). Assim torna-se
necessário fazer uma primeira consideração,
de modo a se assumir que a queda de
temperatura não traria interferências ao
processo – esta hipótese apresenta-se como
uma alternativa plausível, uma vez que,
conforme apresentado, processos mesofílicos
tendem a ser mais eficientes do que os
termofílicos.
Assumindo-se (i) a temperatura de
25°C para o processo anaeróbio após a
retirada do controlador de temperatura; e (ii)
considerando-se que o sistema, sob condições
mesofílicas, seria capaz de atingir (no
mínimo) a mesma eficiência da produção de
metano do processo termofílico (≈72%),
obteve-se os valores apresentados na Tabela 4
(balanço energético para o processo após a
remoção do controlador de temperatura).
Em uma primeira análise da Tabela 4,

0,310
0,517
1,035
-0,0823
-0,0555
0,0040
0,115
0,0357
0,0595
0,119

0,248
0,412
0,825
-0,0865
-0,0676
-0,0201
0,115
0,0285
0,0474
0,0949

0,182
0,303
0,606
-0,0941
-0,0802
-0,0453
0,115
0,0209
0,0348
0,0697

0,144
0,240
0,480
-0,0984
-0,0874
-0,0598
0,115
0,0166
0,0276
0,0552

0,128
0,214
0,427
-0,100
-0,0904
-0,0659
0,115
0,0147
0,0246
0,0491

0,107
0,177
0,356
-0,103
-0,0946
-0,0741
0,115
0,0123
0,0204
0,0409

0,430
0,713
1,430
-0,0163
-0,0082
0,0123
0,0286
0,0123
0,0204
0,0409

0,321
0,535
1,070
-0,0194
-0,0133
0,0020
0,0286
0,00918
0,0153
0,0306

E2
E1
E3
E2
E1

Balanço energético (kWh)

Produção de energia (kWh) Consumo de
energia
(gDQO.L .d )
E1
E2
E3
(kWh)

2,420

3,233

3,233

3,880

4,362

5,511

7,500

9.370

1 - 24

25 - 68

69 - 118

119 - 145

146 - 178

179 - 268

269 - 391

394 - 417

-1
-1

COV

Operação
reatores (d)

Tabela 4. Balanço energético diário após a remoção do controlador de temperatura.

Razão P/C

E3
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a partir de uma visão global, verificou-se uma
significativa melhora em relação aos cenários
energéticos apresentados para o sistema
original. Considerando-se os resultados
obtidos para a eficiência energética de 100%
(situação ideal), os valores calculados para o
balanço
energético
nos
períodos
compreendidos entre os dias 1 e 24, 25 e 68, e
394 e 417 indicaram a possibilidade de se
obter ganhos energéticos, visto que a razão
P/C alcançada seria, respectivamente 1,070;
1,430 e 1,035 – destaque para o período
compreendido entre os dias 25 e 68, no qual o
tratamento anaeróbio resultaria em um ganho
energético de 43%. Mesmo ao se considerar a
recuperação mínima de energia (dias 69 e
118), o valor seria satisfatório, considerandose que a fração recuperada seria
aproximadamente 36% do consumo da
bomba.
Considerando-se E=50%, embora a
razão P/C tenha apresentado um declínio
significativo em relação à situação ideal, em
três períodos de operação a recuperação de
energia atingiria valores significativos,
superando os 70% entre os dias 25 e 68. Para
os outros dois períodos destacados (1 e 24 e
394 e 417) a energia produzida poderia suprir
aproximadamente 50% dos gastos. Quanto aos
outros períodos de operação, a recuperação
energética alcançaria valores compreendidos
entre 17 e 41%, com predomínio de valores
próximos do limite inferior.
Ainda em relação aos resultados
apresentados na Tabela 4, para uma eficiência
energética de 30% (situação real), a razão P/C
apresentaria valores pouco significativos em
praticamente todos os períodos de operação. A
recuperação máxima de energia chegaria a
cerca de 40% entre os dias 25 e 68 e a 30%
entre os dias 1 e 24, e 394 e 417. Entretanto,
durante a maior parte da operação do reator a
parcela de energia recuperada atingiria cerca
de 10 a 15%.
Embora os resultados apresentados na
Tabela 4 apontem uma melhora significativa
em relação aos cenários energéticos da
configuração original do sistema de
tratamento, para uma eficiência energética de
30% aplicada ao tratamento da vinhaça, a
recuperação de energia atingiria o valor
máximo de 43% (razão P/C de 0,430). Deste

2,333
3,889
7,778
0,0204
0,0442
0,104
0,0153
0,0357
0,0595
0,119

1,863
3,098
6,203
0,0132
0,0321
0,0796
0,0153
0,0285
0,0474
0,0949

1,366
2,274
4,556
0,0056
0,0195
0,0544
0,0153
0,0209
0,0348
0,0697

1,085
1,804
3,608
0,0013
0,0123
0,0399
0,0153
0,0166
0,0276
0,0552

0,961
1,608
3,209
-0,0006
0,0093
0,0338
0,0153
0,0147
0,0246
0,0491

0,804
1,333
2,673
-0,0030
0,0051
0,0256
0,0153
0,0123
0,0204
0,0409

3,211
5,326
10,679
0,0085
0,0166
0,0371
0,00383
0,0123
0,0204
0,0409

2,397
3,995
7,990
0,0053
0,0115
0,0268
0,00383
0,00918
0,0153
0,0306

E2
E3
E2
E1

Balanço energético (kWh)

Produção de energia (kWh) Consumo de
energia
(gDQO.L .d )
E1
E2
E3
(kWh)

2,420

3,233

3,233

3,880

4,362

5,511

7,500

9,370

1 - 24

25 - 68

69 - 118

119 - 145

146 - 178

179 - 268

269 - 391

394 - 417

-1
-1

COV

Operação
reatores (d)

Tabela 5. Balanço energético diário com uso de agitador mecânico.

E1

Razão P/C

E3
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modo, procurou-se avaliar uma nova
alternativa para o tratamento, a partir da
substituição do equipamento de mistura
utilizado no reator.
Nesta situação, poderia se empregar
um agitador mecânico do modelo 5vb (EMI
Inc., Clinton, CT, EUA), com potência elétrica
de apenas 10W (Bocher et al., 2008). Em
relação às configurações estudadas na seção
anterior, destaca-se, a partir do emprego do
agitador mecânico, os resultados obtidos para
as eficiências energéticas mais próximas da
realidade (50 e 30%). Conforme observado da
Tabela 5, para E=50% o sistema de tratamento
já atingiria a auto-suficiência energética de
maneira plena, devendo-se enfatizar os valores
da razão P/C verificados para os períodos
entre os dias 1 e 24, 25 e 68, 269 e 391 e 394 e
417 (respectivamente, 3,995, 5,326, 3,098 e
3,889). O ganho energético superaria os 400%
entre os dias 25-68.
Para E=30%, os cenários menos
favoráveis ocorreriam entre os dias 69 e 145, e
mesmo assim, a recuperação mínima de
energia chegaria a 80% (razão P/C de 0,804,
período 69-145). Nos demais períodos, o
sistema seria capaz de suprir plenamente os
gastos energéticos do agitador, sendo o ganho
máximo de aproximadamente 200% (razão
P/C 3,211, período 25-68). Quanto à condição
ideal, da mesma forma que em E=50%, o
tratamento seria plenamente auto-suficiente do
ponto de vista energético, obviamente que
com ganhos mais significativos. Por exemplo,
o ganho máximo de energia atingiria mais de
900% dos gastos do dia 25 ao 68 (razão P/C
de 10,679).
Conforme se constatou, a significativa
melhora obtida para o balanço energético do
processo anaeróbio para E=30 e 50% indicam
que a substituição do equipamento de mistura,
aliada à remoção do controlador de
temperatura, resultaria na configuração mais
indicada para o sistema estudado. A não
necessidade de se remover os suprimentos
energéticos do sistema de mistura, devido à
menor potência elétrica do agitador (10W) em
relação à bomba peristáltica (75W),
caracterizou-se com um fator determinante a
ser considerado na substituição da bomba.
Ressalta-se que os valores da produção
de metano e do consumo dos equipamentos
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elétricos utilizados nos arranjos experimentais podem ser significativamente diferentes para
reatores de escala plena, resultando, portanto, na obtenção de cenários energéticos distintos do
que aqueles analisados neste trabalho. Por exemplo, em escalas plenas é comum o emprego de
outros tipos de equipamentos visando ao controle da temperatura reacional, tais como
trocadores de calor e serpentinas a vapor.
Desta forma, evidencia-se a necessidade de se conduzir investigações do balanço
energético de sistemas anaeróbios para cenários reais, visto que a comparação entre reatores
de escala laboratorial e escala plena, apenas com análises teóricas, certamente resultará na
subestimação ou superestimação de valores. Entretanto, a metodologia aqui apresentada pode
ser igualmente aplicada a sistemas reais sem perda de generalidade, constituindo uma
ferramenta útil para a análise energética de reatores anaeróbios.
Conclusões
Inicialmente destaca-se a elevada eficiência da digestão anaeróbia aplicada à vinhaça
em termos da produção de metano, visto que o valor médio obtido a partir da análise dos
dados de 19 trabalhos científicos, baseados no tratamento anaeróbio de diferentes tipos de
vinhaças, foi de 74,24±24,60%. Tendo em vista a tendência de crescimento na produção de
etanol nos próximos anos, a aplicação do processo anaeróbio ao tratamento de vinhaça nas
plantas produtivas deveria ser incentivada, dada a possibilidade de se aliar a remoção da carga
orgânica da vinhaça ao aproveitamento do potencial energético do gás metano. Em países
tropicais, com destaque para a produção brasileira, as vantagens em relação ao potencial
energético do metano tendem a superar os resultados verificados para regiões de clima mais
frio., Baseando-se nos valores obtidos neste trabalho, a manutenção de condições mesofílicas
no tratamento resultaria em uma maior eficiência de produção de metano (76,45±22,51%) se
comparada àquela verificada para condições termofílicas (69,40±30,36%).
Quanto à análise energética aplicada ao reator anaeróbio operado em bateladas
sequenciais, a configuração original do tratamento associada à produção efetiva de metano
obtida resultaria em uma recuperação de energia inferior a 1% mesmo com a aplicação da
maior carga orgânica. Destaca-se a grande influência que o uso do controlador de temperatura
exerceu sobre o balanço energético do sistema, representando mais de 99% dos gastos
energéticos totais. Desta forma, baseando-se na maior probabilidade de ocorrência de
condições instáveis em processos termofílicos, concluiu-se que, para o sistema utilizado, a
melhor opção seria a aplicação do processo mesofílico, tendo em vista a possibilidade de se
atingir temperaturas próximas de 25°C sem a necessidade de se empregar o controlador de
temperatura.
A análise de diferentes configurações para o sistema permitiu observar que a correta
seleção dos equipamentos elétricos (particularmente aqueles empregados na mistura entre
biomassa e substrato) e a determinação de seus tempos de operação exercem influência direta
na obtenção de um balanço positivo, assumindo que essa seleção não altere a produção de
metano. Baseando-se nos cenários analisados, concluiu-se que a situação mais atrativa seria
verificada a partir da substituição da bomba peristáltica pelo agitador mecânico. Neste caso,
não seria necessário remover suprimentos energéticos do sistema de mistura, sendo possível
se obter ganhos energéticos variando na faixa de 8,5 a 967,9% dos gastos com o agitador
mecânico, dependendo das condições analisadas. Mesmo para uma eficiência de conversão
energética de 30%, a recuperação mínima de energia obtida com o metano gerado no
tratamento poderia atingir 80% dos gastos (razão entre produção e consumo igual a 0,804),
sendo o ganho energético máximo para este cenário igual a 221,1% (razão igual a 3,211). Para
as outras eficiências de conversão (50 e 100%), o sistema atingiria plenamente a autosuficiência energética.
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Resumo. Catalisadores de Ni suportados em hidrotalcita do tipo Mg-Al calcinada, Mg(Al)O,
foram preparados e o efeito da adição de La e/ou Rh foi testado no desempenho dos
catalisadores na reforma seca com excesso de metano, simulando um biogás modelo isento
de enxofre. O efeito da adição de ar sintético também foi verificado. Os catalisadores foram
testados por redução a temperatura programada (RTP) e difração de raios X in situ (XPD).
Nos catalisadores sem La ou Rh, o Ni se mostrou em forte interação com o suporte Mg(Al)O,
apresentando altas temperaturas de redução nos ensaios de RTP. A adição de Rh e de La
aumentou a quantidade de espécies de Ni redutíveis em menor temperatura e facilitou a
redução das espécies em forte interação com o suporte, o que resultou em maior deposição
de carbono. O catalisador NiMgAl apresentou fortes interaçãoes de Ni-suporte e o melhor
desempenho, com baixa deposição de C e sem desativação em 24h de teste catalítico.
Introdução
Considerando a necessidade de substituição de combustíveis fósseis, a utilização do
biogás gerado no tratamento de águas residuárias e esgotos durante a digestão anaeróbia de
matéria orgânica é promissora (Naidja et al., 2003). A composição do biogás produzido a
partir de águas residuárias contém 60%-70% de CH4, 30%-40% de CO2 e 1% N2. Os altos
níveis de CO2 e CH4 permitem a conversão direta do biogás em gás de síntese (CO + H2) via
reforma seca do metano (CH4 + CO2  2CO+ 2H2), RSM, ou pelo acoplamento desta reação
com a oxidação parcial do metano (CH4 + 1/2O2  CO + 2H2), OPM, permitindo obter gás de
síntese com razão H2/CO variando entre 1 e 2 (Lau et al., 2011). O biogás também pode
conter H2S, que mesmo na forma de traços pode levar à desativação do catalisador de
reforma, porém recentes desenvolvimentos no processamento de biogás têm mostrado que o
H2S pode ser eliminado ou significantemente reduzido antes deste ser alimentador ao reator
de reforma (Xie et al., 1998).
Catalisadores de Ni são aplicados na RSM, porém apresentam desativação devido à
deposição de C e sinterização da fase ativa. A adição de óxidos básicos ao suporte pode
reduzir a deposição de C pelo aumento da habilidade de quimissorver oxidantes, como H2O e
CO2. Óxidos de MgAl derivados de hidrotalcitas são promissores candidatos a suportes,
devido a suas propriedades básicas, alta área superficial e boa estabilidade térmica (Vaccari,
1998). Além diso, a adição de óxidos de terras raras também é uma alternativa para reduzir a
formação de C (Barros et al., 2010). Considerando a RSM, a adição de La em catalisadores de
Ni tem se mostrado eficiente na remoção de C, pela formação de espécies oxicarbonatos
(La2O2CO3), originadas de adsorção de CO2 em La2O3, que reagem com espécies de C na
superfície do catalisador, promovendo sua remoção (Sugisawa et al., 2011).
Para evitar a sinterização, Hou et al., (2006) observaram que a promoção de
catalisadores de Ni com Rh aumentou sua atividade na RSM e diminuiu a formação de C,
devido à interação Ni-Rh, a qual aumentou a dispersão do metal e favoreceu a formação de
espécies intermediárias mais reativas de C. Wu e Chou (2009) descrevem a importância do Rh
quando associado ao Ni na diminuição da formação de C e aumento no rendimento em H2, na
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RSM. De acordo com estes autores, a sinergia dos catalisadors bimetálicos pode aumentar a
conversão do CH4 e o rendimento em H2.
De acordo com as considerações acima, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito
da adição de La e Rh no desempenho de catalisadores Ni suportados em MgAl, derivado de
um precursor hidrotalcita, na reforma seca do metano, simulando a composição do biogás
(60%CH4; 40%CO2), além de testar o efeito da adição de ar sintético ao processo.
Material e Métodos
Preparação:
Suporte MgAl: a formação de hidróxidos de dupla camada foi obtida a partir da
precipitação simultânea de uma solução de sais de nitratos Mg(II) e Al(III) (30 e 10 mmol,
respectivamente) com solução de (NH4)2CO3 (30mmol) sob agitação constante, pH=10
controlado por NH4OH e temperatura de 65oC. A suspensão obtida foi mantida em agitação
por 1h e conservada por 18h, sem agitação, na mesma temperatura. O precipitado obtido foi
separado por filtração, lavado com água destilada seco em estufa por 24h a 80ºC e calcinado a
800oC por 3h.
Catalisadores: a adição de 10% em massa de Ni e do promotor La (10% em massa) foi
feita simultaneamente sobre o suporte, considerando a capacidade de regeneração da estrutura
da hidrotalcita (4), por meio de impregnação em evaporador rotativo. Após esta etapa, os
compostos foram submetidos à secagem a 80ºC e calcinados sob fluxo de ar a 550ºC/3h. Os
catalisadores foram denominados NiMgAl e NiLaMgAl. Nestes catalisadores, impregnou-se
1% de Rh a partir do sal RhCl3.xH2O, em evaporador rotativo. Após esta etapa seguiu-se o
mesmo procedimento de secagem e calcinação usado anteriormente. As amostras foram
denominadas Rh-NiMgAl e Rh-NiLaMgAl.
Para efeito de comparação, preparou-se um catalisador contendo 10% em massa de Ni
suportado em -Al2O3, nas mesmas condições acima, o qual foi denominado NiAl.
Caracterização:
Para os ensaios de redução a temperatura programada (RTP) utilizou-se um Sistema
Analítico Multipropósito (SAMP3), com um detector de condutividade térmica. No sistema,
100mg da amostra foram aquecidas a uma taxa de 10°C.min-1 sob fluxo de 30 mL.min-1 de
H2/Ar (1,96% v/v) até 1000°C. Os difratogramas de raios X in situ foram obtidos na linha
XPD-10B do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS). As medidas foram feitas com
rampa de aquecimento nas condições de ativação e de reação, usando radiação de λ= 1,54056
Å e calibrada usando monocromador de Si(1 1 1). O tamanho médio do cristalito de Ni
metálico foi calculado usando a equação de Scherrer: d = Kλ/β cos θ, onde β= largura da meia
altura e K = 0.94. Os difratogramas foram coletados in situ em função da temperatura. Nos
testes, a amostra na forma óxida foi aquecida, in situ, em atmosfera de H2, de 25 a 600oC, a
10oC.min-1, sendo mantidas por 1h a 600oC (A); depois, a temperatura foi aumentada para
750oC em atmosfera de N2 (B) e iniciou-se a reação, primeiramente com uma razão molar de
alimentação CH4:CO2 de 1:0,67 mantida por 1h (C), seguida da adição de O2 na razão
CH4:CO2:O2 de 1:0,67:0,165 (D).
Ensaios Catalíticos:
Foram realizados testes em micro-reator de quartzo de leito fixo, a fim de analisar a
atividade para geração de H2 e CO, além da formação de C. A ativação de 100mg do
catalisador foi realizada sob fluxo de H2 (50 mL.min-1) a 600ºC/1h. O catalisador foi aquecido
à temperatura de reação, 750oC, com passagem de N2. A análise dos produtos de reação foi
feita por cromatografia gasosa em um cromatógrafo CG- 3800 Varian com dois detectores
usando coluna Porapak N e Peneira molecular 13X. Nos ensaios, os catalisadores foram
testados nas seguintes condições:
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-Reforma do CH4 com CO2 (Reforma direta do biogás, RDB): Utilizou-se a razão molar de
1CH4:0,67CO2, simulando uma razão de biogás (60% de CH4 e 40% de CO2), o fluxo
utilizado foi 48mL.min-1 de CH4, 32mL.min-1 de CO2 e 27mL.min-1 de N2 que originou um
fluxo total de 107mLmin-1 dentro do reator.
-Reforma do CH4 com CO2 com adição de ar sintético (reforma oxidativa do biogás, ROB):
utilizou-se a razão molar de 1CH4:0,67CO2:0,165O2 e fluxo total 107mL.min-1 dentro do
reator, que gerou um fluxo de 43,5mL.min-1 de CH4, 29mL.min-1 de CO2 e 7,3mL.min-1 de O2
(34,5mL.min-1 de ar sintético, considerando a composição do ar 79%N2 e 21% de O2).
Ao final da reação passou-se um fluxo de N2 sobre os catalisadores e o reator foi
colocado para secar em estufa. A análise da deposição de C foi feita por análise gravimétrica,
com pesagem do reator com a amostra antes e após a reação.
Resultados e Discussão
Os ensaios de RTP estão apresentados na Figura 1. As amostras apresentaram duas
zonas de redução. Na amostra NiMgAl, na primeira região são observados três picos, os dois
primeiros em 450 e 490oC são referentes à redução da fase NiO livre, e o pico em 610 oC
refere-se à interação não estequiométrica de NiO com Mg e Al do suporte (Chmielarz, et al.,
2003). O intenso pico acima de 890ºC é atribuído a uma forte interação de NiO com o
suporte, possivelmente devido à formação de fases termicamente estáveis com estruturas do
tipo espinélio (Ni,Mg)Al204 e periclásio Mg(Ni,Al) O. Com a adição de Rh, Rh-NiMgAl,
ocorre um decréscimo na temperatura de redução juntamente com um aumento na intensidade
dos picos em baixas temperaturas (abaixo de 435oC) comparado com a intensidade dos picos
em altas temperaturas (acima de 700oC). Isto indica que a adição de Rh aumentou a
quantidade de Ni redutível em baixas temperaturas, o que sugere uma interação Rh-Ni que
favorece a redução devido ao fenômeno de “spillover” do H2 que ocorre em metais nobres (Li
et al., 2007; Profeti et al., 2009).

Figura 1: Perfis de RTP das amostras.
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A presença de La, amostra NiLaMgAl, enfraqueceu as fortes interações Ni-suporte,
causando um deslocamento dos picos de redução (acima de 700oC) para menores
temperaturas quando comparados à amostra NiMgAl. Com a adição de Rh, a amostra RhNiLaMgAl apresentou um intenso pico de redução em 385oC devido à redução de NiO. Este
pico aparece em menor temperatura que os picos observados para a amotra NiLaMgAl,
indicando que a presença de Rh levou a uma diminuição da temperatura de redução. Estes
resultados mostram que a adição de Rh aumentou a quantidade de Ni redutível em menor
temperatura, facilitando a redução de espécies com baixa interação com o suporte,
provavelmente devido ao fenômeno de spillover de H2 (Li et al., 2007; Profeti et al., 2009). A
amostra de NiAl (perfil não apresentado) apresenta três picos de redução, o primeiro em
600oC referente à redução de NiO em interação não-estequiométrica (NiO.Al2O3) com o
suporte e em 770 e 890oC, referentes à redução de NiO em forte interação com o suporte. Não
foi observada a redução de NiO livre.
Os catalisadores foram testados nas reformas direta e oxidativa do biogás (ROB).
De acordo com a Figura 2, na RDB todos catalisadores apresentaram conversões de
CO2 (XCO2) maiores que as conversões de CH4 (XCH4). A Tabela 1 apresenta a razão média
de mols convertidos CH4:CO2 considerando a razão molar de alimentação (1CH4:0,67CO2).
De acordo com a tabela, o CO2 foi convertido em maior proporção, com exceção do
catalisador Rh-NiMgAl, onde os mols convertidos de CH4 foram iguais ao de CO2, e do
catalisador NiLaMgAl, onde o número de mols de CH4 convertidos foi maior que o de CO2.
Nos catalisadores onde a XCO2 foi maior, pode-se sugerir a ocorrência da reação reversa de
deslocamento gas-água (H2+ CO2 CO+H2O), a qual é confirmada pela formação de traços
de água. Considerando a formação de C, observa-se que a adição de La e Rh aumentou a
formação de C, sendo que o catalisador que mais produziu C foi Rh-NiLaMgAl e o
catalisador que menos produziu foi NiMgAl.
Os produtos da reação RDB estão apresentados na Tabela 1 e Figura 2. Para os
catalisadores NiAl, NiMgAl e NiLaMgAl a formação de CO foi maior que a de H2 devido à
ocorrência da reação reversa de deslocamento gas-água. A amostra Rh-NiMgAl apresentou
razão H2/CO = 1, porém com baixa seletividade tanto para H2 quanto CO, indicando o
consumo de ambos, o que pode ter ocorrido devido à alta deposição de C observada neste
catalisador. A amostra RhNiLaMgAl apresentou H2/CO >1 e alta deposição de C, indicando
que a reação de gaseificação não foi favorecida. Comparando os suportes, a amostra NiMgAl
apresentou uma menor deposição de C que a NiAl, sendo que ambas apresentaram XCH4 e
XCO2 semelhantes.
Tabela 1: Razão molar média de CH4 convertido:CO2 convertido; mol de H2 (ou CO) produzido/mol de
CH4 convertido; velocidade da deposição de C (mmol.min-1)
Catalisador
CH4:CO2 H2 CO
C
NiAl
(RDB)
1:1,1
2,0 2,2 0,0006
(ROB)
1:0,73
1,9 1,7
0
NiMgAl
(RDB)
1:1,1
1,9 2,2 0,0002
(ROB)
1:0,67
1,9 1,7 0,0002
NiLaMgAl
(RDB)
1:0,9
2,1 2,2 0,0011
(ROB)
1:0,65
1,9 1,7 0,0004
Rh-NiMgAl
(RDB)
1:1,0
1,5 1,5 0,002
(ROB)
1:0,76
2,0 1,5 0,002
Rh-NiLaMgAl (RDB)
1:1,1
1,9 1,8 0,007
(ROB)
1:0,78
2,0 1,5 0,005
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Figura 2: Conversão de CH4 e de CO2 na RDB; Seletividade dos produtos obtidos na RDB.
Os ensaios de ROB estão apresentados na Tabela 1 e Figura 3. A XO2 foi completa e,
com a adição de O2, observa-se que houve um aumento em XCH4 para todos os catalisadores,
indicando a ocorrência da OPM. A adição de O2 diminuiu a XCO2 e os valores de CO2
convertidos foram próximos ao esperado de acordo com a reação baseada na razão molar de
alimentação CH4:CO2:O2 (1CH4 + 0.67CO2 + 0.165O21.67CO + 2H2). A adição de O2 não
influenciou a deposição de C nas amostras NiMgAl e Rh-NiMgAl, porém, é necessário
considerar que a XCH4 foi maior comparada a RDB. Considerando as amostras NiLaMgAl e
Rh-NiLaMgAl, a adição de O2 teve um efeito positivo aumentando a XCH4 e diminuindo a
formação de C (Tabela 1). A diminuição na formação de C nas amostras com La sugere que a
presença de La2O3 favoreceu a oxidação de espécies de C. Considerando os produtos de
reação, a adição de O2 causou um decréscimo na seletividade do CO levando a um gás de
síntese com razão H2/CO > 1, o que é esperado devido ao acoplamento da RSM com a OPM.
A adição de Rh levou a um aumento na seletividade para H2 acompanhado por uma baixa
produção de CO e aumento da formação de C (Tabela 1), indicando que a oxidação das
espécies de C foi menos favorecida nestes catalisadores.
Comparando os suportes, a amostra NiAl apresentou menor formação de C que a
amostra NiMgAl, porém também apresentou valores mais baixos de XCH4 e XCO2.
De acordo com os ensaios catalíticos, pode-se observar que a adição de La e de Rh
levou a uma maior formação de C que a observada no catalisador NiMgAl. Assim, para
avaliar as mudanças nestes catalisadores nas condições de ativação e reação, acompanhou-se
as variações em suas estruturas por DRX in situ (XPD).

23

Figura 3: Conversão de CH4 e de CO2 na ROB; Seletividade dos produtos obtidos na ROB.
A Figura 4 apresenta os resultados de XPD dos catalisadores. Observa-se que a
amostra NiMgAl apresenta, à temperatura ambiente, o perfil de solução sólida (Ni,Mg)AlO
(Lucrédio et al., 2007). Após a etapa de redução (A), observa-se o surgimento de picos
referentes ao Ni0, os quais são acompanhados pelo deslocamento dos picos referentes à
solução sólida para menores ângulos de difração, o que pode ocorrer devido à redução de
cátions Ni2+ da solução sólida (JCPDS) associada a um efeito de dilatação térmica dos
parâmetros de rede da estrutura devido à alta temperatura (600oC). Com o aquecimento em
atmosfera de N2 (B), o pico referente ao Ni0 continua a aumentar de intensidade,
acompanhado pelo deslocamento dos picos da solução sólida para menores ângulos. Com o
início da reação (C), em 750oC, observa-se ainda o aumento da intensidade dos picos
referentes ao Ni0. Nas condições mostradas, ocorre sempre o aumento do tamanho do
cristalito de Ni0 (Tabela 2), indicando uma possível sinterização. Com a adição de Rh (Figura
4b) observa-se uma diferença na estrutura inicial da fase óxida, sendo esta formada por uma
mistura de solução sólida (Ni,Mg)AlO, fase aluminato (Ni,Mg)Al2O4 e NiO. Isto é um
indicativo de que a presença de Rh diminuiu as interações Ni-suporte. Nas condições de
ativação (A e B), ocorre o surgimento de picos referentes ao Ni0, acompanhado agora pelo
deslocamento dos picos referentes à solução sólida Mg(Al,Ni)O e à fase aluminato, indicando
a redução do Ni2+ destas fases associada a uma efeito de dilatação térmica dos parâmetros de
rede da estrutura devido à alta temperatura. Nas condições de reação (C e D), não se
observam mudanças significativas na estrutura. Com relação ao tamanho de cristalito (Tabela
2), a adição de Rh levou inicialmente a um aumento em relação à amostra NiMgAl, porém a
presença de Rh não favoreceu o aumento do cristalito nas condições de reação, indicando que
a presença de Rh pode ter evitado uma possível sinterização. De acordo com Li et al. (2007),
a estabilização de espécies de Ni0 por Rh, pode ser devido a uma redispersão de partículas de
Ni0. Os autores sugerem que na presença de vapor ou oxigênio, partículas de Ni0 possam ser
oxidadas a Ni2+ e reincorporadas na solução sólida Mg(Al, Ni)O. Na presença de Rh, as
amostras de Ni2+ podem ser rapidamente reduzidas, assistidas pelo efeito spillover de H2 do
Rh metálico, levando a uma contínua regeneração da fase ativa de partículas de Ni.
Considerando a amostra NiLaMgAl, Figura 4c, observa-se inicialmente a solução sólida
Mg(Al,Ni)O, perfil semelhante à amostra NiMgAl, com a ativação (A) observa-se o
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surgimento de picos referentes ao Ni0, e La2O2(CO3), juntamente com o deslocamento do pico
referente à solução sólida para menores ângulos, indicando a redução do Ni da solução sólida.
A fase La2O2(CO3) pode ter se formado, mesmo em atmosfera redutora, devido a evolução de
CO2 adsorvido do ar pelo suporte MgAl durante a preparação da amostra, o qual leva à
regeneração parcial da estrutura hidrotalcita (Vaccari, 1998). Com o início da reação, observase comportamento semelhante ao da amostra NiMgAl, com o aumento da intensidade do pico
referente ao Ni0, porém sem o deslocamento de picos referentes à solução sólida. Nestas
condições ocorre sempre o aumento do tamanho do cristalito de Ni0 (Tabela 2), indicando
uma possível sinterização.

Figura 4: Perfis de XPD com temperatura programada das amostras a. NiMgAl; b. RhNiMgAl; c. NiLaMgAl ( NiO;  MgO NiAl2O4; MgAl2O4, Ni0, La2O2(CO3).
Tabela 2: Tamanho médio do cristalito de níquel metálico (nm) nas condições (A), (B), (C) e
(D).
Amostra
A
B C
D
NiAl
NiMgAl
Rh-NiMgAl
NiLaMgAl

9
9
13
9

11
17
12
17

12
18
13
21

13
21
13
21
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Comparando os resultados de RTP e XPD, tem-se que a adição de Rh aumentou a
quantidade de Ni redutível, indicando uma interação Rh-Ni na superfície. A presença de La
parece ter enfraquecido a interação Ni-suporte. De acordo com os testes, tanto a adição de Rh
quanto de La aumentou a deposição de C em ambas as condições de reação, na seguinte
ordem: NiMgAl<NiLaMgAl<Rh-NiMgAl<Rh-NiLaMgAl. Estes resultados sugerem que a
forte interação Ni-suporte na amostra NiMgAl levou a espécies de Ni mais estáveis durante as
condições de reação e não favoreceu a formação de C. A adição de La favoreceu a redução de
espécies em maior interação com o suporte, o que pode ter levado ao processo de sinterização
ao longo da reação, favorecendo a deposição de C. Porém, a presença de espécies
oxicarbonato (La2O2CO3) pode ter diminuido a deposição de C nesta amostra pela reação com
as espécies de C depositadas na superfície do catalisador. Este efeito fica mais evidente
quando O2 é adicionado ao processo, tendo na amostra NiLaMgAl uma formação de depósitos
de C próxima à da amostra NiMgAl. A presença de Rh aumentou a quantidade de espécies de
Ni reduzindo em menor temperatura. De acordo com a literatura, a dissociação total do CH 4 é
favorecida sobre Rh e isto pode sugerir que este catalisou a decomposição do CH4, levando à
deposição de C nas espécies Ni0, o que é confirmado pelos altos valores da razão H2/CO
quando Rh é adicionado. Considerando que a amostra NiMgAl apresentou a menor deposição
de C acompanhada de maiores conversões, submeteu-se o catalisador NiMgAl a um ensaio de
estabilidade de 24h na ROB. O catalisador mostrou-se estável nas 24h de reação, não
apresentando queda em XCH4 e XCO2 (Figura 5), nem formação aparente de C.

Figura 5: Teste de establidade do catalisador NiMgAl na ROB.
Conclusões
Os resultados mostram que a conversão do biogás é um processo promissor para a
geração de gás de síntese. A adição de ar sintético ao processo é eficiente para melhorar a
conversão do metano levando a uma razão variável de H2/CO. Considerando os catalisadores
testados, o catalisador NiMgAl apresentou o melhor desempenho, provavelmente devido às
fortes interações Ni-suporte formadas pela regeneração da estrutura da hidrotalcita durante o
processo de impregnação de Ni(NO3)2. Estas fortes interações levaram a um catalisador com
uma fase ativa mais estável nas condições de reação e evitaram a deposição de carbono.
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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 no metano 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 que possuam estabilidade térmica e resistência à
sinterização. Estes características podem ser incrementadas pela adição de cátions que
permitam a formação de soluções solidas tipo CeO2-MxOy, porém as modificações físicas e
químicas que se originam da formação da solução sólida, como interação com o metal
suportado e sua relação com a atividade catalítica, ainda não estão totalmente esclarecidas.
Introdução
O termo biogás refere-se à mistura de gases resultante da decomposição da matéria
orgânica realizada pela ação bacteriana. O biogás é composto principalmente por metano e
dióxido de carbono, tendo composição média de 55-70% 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 (Komiyama et al.
2006, Pengmei et al. 2007, 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: reforma a vapor de metano (SRM), reforma
seca de metano (DRM) e 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 
3H2 + CO
∆Ho = +206 kJ.mol-1
(1)
-1
CO + H2O 
H2 + CO2
∆Ho = -41 kJ.mol
(2)
-1
CH4 + 2H2O 
4H2 + CO2
∆Ho = +165 kJ.mol
(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
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
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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
(6)
CH4 2H2 + C
(7)
C + H2O → CO + H2
(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 1-5.
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 vêm sendo estudados 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, SiO2 e MgO
(Hardacre et al. 1993, Ranga et al. 2003) 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 (Ranga et al. 2003). Porém, um dos maiores problemas de
usar CeO2 como suporte é sua baixa estabilidade térmica, que pode comprometer seu
desempenho. Uma das formas de aumentar a estabilidade é a incorporação de cátions na rede
cristalina do CeO2 que retardam ou evitam sua sinterização. O cátion mais utilizado para este
fim é o Zr4+, como pode ser verificado amplamente na literatura (Fornaciero et al. 1998,
Wang et al. 2003, Srinivas et al.2003, Wang et al. 2004, Rivas et al. 2006). Além de oferecer
uma maior estabilidade térmica, a adição de Zr4+ modifica propriedades do CeO2, tais como
estrutura cristalina, densidade, condutividade elétrica e capacidade de estocar oxigênio.
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 apresentaram estudos de catalisadores de cobre suportados em YSZ,
onde reportaram 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 reportaram a influência de vacâncias de 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.
Resultados similares foram apresentados por Wang et al. 2003, que estudaram a
reforma de metano com CO2 sobre catalisadores de níquel suportados em CeO2 dopado com
Y2O3. Eles reportaram a inclusão do cátion Y3+ dentro da rede cristalina do CeO2 e o efeito da
temperatura de calcinação sobre a área destes suportes, interferindo tanto na atividade
catalítica quanto na resistência à coqueificação. O catalisador Ni/YDC, quando comparado ao
Ni/-Al2O3, mostrou uma melhor atividade, atribuída à ativação do CO2 pela vacância de
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oxigênio no suporte YDC, formando CO e O, onde este oxigênio é o responsável pela
“limpeza” superficial do carbono depositado no catalisador.
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 aniônicas geradas a partir de cada cátion. Desta forma, pretende-se
com este projeto de pesquisa auxiliar no avanço da qualidade dos catalisadores para produção
de gás de síntese a partir do biogás.
Material e Métodos
Preparação dos catalisadores: Serão preparados suportes baseados em óxido de cério mediante
o método da co-precipitação, utilizando solução de Na2CO3/NaOH como precipitante,
segundo o método descrito por Liu et al. 2002. A adição dos cátions alcalino-terrosos (Sr2+ e
Ba2+) para a formação das soluções sólidas será nas proporções de 4%, 8% e 12% mol
relativo aos mols de CeO2. O teor de níquel, de 5%, 10% e 15% em massa, será adicionado
pelo método de impregnação, seguido por secagem e calcinação.
Caracterização dos Sólidos: Para análise da composição e propriedades dos suportes e
catalisadores, estes serão submetidos a caracterização por análises químicas por energia
dispersiva de Raios X; área superficial específica, pelo método BET; difração de Raios X,
para determinação das fases cristalinas e modificações estruturais; redução a temperatura
programada, para determinação das fases redutíveis e interações metal-suporte; e
espectroscopia Raman, para a caracterização do coque produzido após ensaios catalíticos.
Ensaios Catalíticos: Os ensaios catalíticos serão realizados em uma linha de reação, onde o
catalisador é colocado em um micro-reator tubular de leito fixo, analisando-se a atividade
para geração de gás de síntese em função das variáveis de operação. Na montagem
experimental, o reator localiza-se verticalmente no interior de um forno, equipado com
controlador de temperatura e programador de velocidade de aquecimento, e é continuamente
alimentado com os reagentes gasosos pré-aquecidos. A vazão dos gases alimentados será
mantida através de um controlador de fluxo mássico. A temperatura da reação será
monitorada por termopares inseridos no leito catalítico. A análise de reagentes e produtos será
realizada por cromatografia a gás in-line, e os resultados coletados serão integrados em tempo
real com ajuda de um programa próprio de tratamento de dados.
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Resumo. Entre as fontes renováveis de energia, estudadas atualmente, para substituir o óleo
diesel e/ou o gás liquefeito do petróleo (GLP) destaca-se o dimetil éter (DME). O DME
apresenta alto número de cetano, baixa emissão de particulados, é praticamente isento de
enxofre e aromáticos, produz índice baixo de NOx e 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 produção de DME a partir do gás de síntese em uma única etapa ou em duas etapas,
passando pela produção de metanol. Portanto, essa proposta tem como objetivo o
desenvolvimento de catalisadores de CuO/ZnO/Al2O3 contendo polioxometalatos para
aplicação na reação de desidratação do metanol para DME. Os catalisadores serão
caracterizados por espectrometria de emissão óptica por plasma; área superficial específica,
pelo método BET; difração de raios X; redução a temperatura programada e espectroscopia
por espalhamento de Raman. Os resultados obtidos através da caracterização dos sólidos
deverão ser correlacionados com a atividade e seletividade dos mesmos frente à obtenção do
DME.
Introdução
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-Tropsh 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 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).
A rota tradicional de produção de DME envolve um processo em duas etapas:
inicialmente, gás de síntese é convertido a metanol (reação 1) e, na sequência, este é
desidratado a DME (reação 2). Este processo é conhecido como GTL (gas to liquid). Ocorre
também a reação de deslocamento gás-água (reação 3) (Wang et al, 2009; Fei et al, 2009). A
reação global (reação 4) também é mostrada:
CO + 2H2 ↔ CH3OH

ΔH0 = -90,3 kJ.mol-1

(1)

2CH3OH ↔ CH3OCH3 + H2O

ΔH0 = -23,4 kJ.mol-1

(2)
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H2O + CO ↔ H2 + CO2

ΔH0 = -40,9 kJ.mol-1

(3)

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.
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.
Os catalisadores baseados em metais nobres são
menos sensíveis à coqueificação quando comparados aos que têm níquel com fase ativa
(Rostrup-Nielsen e Hansen, 1993; Bradford e Vannice, 1999). Entretanto, como os primeiros
são caros e de disponibilidade limitada, o desenvolvimento de catalisadores de níquel ativos e
estáveis é um desafio para a comunidade científica da área de catálise. Nesta direção,
destacam-se os suportados em ZrO2, que apresentam interessantes propriedades para
aplicação em catálise, como condutividade iônica devido à presença de vacâncias de oxigênio,
estabilidade térmica e comportamento ácido-base. Estas podem ser melhoradas por dopagem
com cátions de terras raras e com alcalinos terrosos, que modificam a estrutura cristalina da
ZrO2 formando soluções sólidas com propriedades diferentes quando comparadas à ZrO2
pura, como maior quantidade de vacâncias de oxigênio e alta capacidade para a mobilidade do
oxigênio. A presença destes alcalinos também ajuda na prevenção da formação de coque
(Zhang e Verykios, 1999; Horiuchi et al, 1996; Xu et al, 1999).
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 reação 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
podem ser usados CuO, ZnO, NiO, Cr2O3, enquanto a função ácida pode ser obtida utilizando
compostos polioxometalatos, devido ao grande número de sítios ácidos de Brønsted com
moderada força ácida que apresenta em sua superfície (Carr et al, 2011 ). 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).
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) e 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).
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Material e métodos
Os catalisadores serão preparados via precipitação simultânea dos óxidos de cobre,
zinco e alumínio a partir dos sais Cu(NO3)2, Zn(NO3)2 e Al(NO3)3 em solução, utilizando uma
solução de NaCO3 como agente precipitante. Os teores molares de Cu utilizados em relação
ao Zn serão 0, 10%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. Após a precipitação, cada amostra ficará
na água-mãe por 2 h e depois será lavada com água deionizada e seca por 12 h a 80 ºC.
Posteriormente, será feita a calcinação dos sólidos a uma taxa de aquecimento de 2ºC.min-1
até 700ºC onde permanecerão por 3 h.
Para a preparação dos catalisadores via impregnação serão utilizados Cu(NO3)2 e
Zn(NO3)2 em solução aquosa com as quantidades desejadas. As soluções serão adicionadas
em um balão de fundo redondo juntamente com o suporte e este sistema será colocado em um
evaporador rotativo a 80ºC para que ocorra a impregnação. Após, as amostras serão secadas a
80ºC por 12 h e posteriormente, calcinadas a 700ºC por 3 h com uma taxa de aquecimento de
2ºC.min-1.
Para preparar os polioxometalatos serão seguidos os procedimentos reportados por
Contant (1987), por Tourné et al (1970), Ginsberg (1990).
As amostras serão caracterizadas por análise química por espectrometria de emissão
óptica por plasma; determinação da área superficial específica, pelo método BET, por
adsorção de N2; difração de raios X, para determinação das fases cristalinas presentes e do
grau de cristalinidade das amostras; redução a temperatura programada, a fim de caracterizar
as fases oxidas formadas e espectroscopia por espalhamento de Raman, para auxiliar nas
análises superficiais dos sólidos.
Para a avaliação do desempenho catalítico dos compostos preparados serão realizados
testes em micro-reator tubular de leito fixo, analisando-se a atividade e seletividade com
relação aos produtos das reações de conversão de metanol em dimetil éter, bem como a
estabilidade dos catalisadores frente às reações de desativação.
Na montagem experimental a ser utilizada, o reator localiza-se verticalmente no
interior de um forno tubular elétrico, equipado com controlador de temperatura e programador
de velocidade de aquecimento e pode ser continuamente alimentado com os reagentes préaquecidos. Os reagentes serão alimentados através de uma bomba de alta precisão. A
temperatura da reação será monitorada por termopares inseridos no leito catalítico. A análise
de reagentes e produtos será 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.
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Resumo. A utilização do biogás proveniente do tratamento anaeróbio de águas residuárias e
esgotos é um processo promissor para a produção de gás de síntese (mistura de H2 e CO). O
gás de síntese pode ser utilizado na geração de dimetil éter (DME). O DME apresenta
vantagens como queima com baixa emissão de particulados e isenta de enxofre e aromáticos,
além do teor de NOx gerado ser baixo. O DME pode ser produzido através da conversão
direta do gás de síntese (processo STD). No processo STD utilizam-se catalisadores
bifuncionais, que sejam ativos para a reação de conversão do gás de síntese a metanol e para
a reação de desidratação do metanol a DME. Industrialmente, utiliza-se o catalisador CuOZnO-Al2O3 para a síntese de metanol e catalisadores sólidos de superfície ácida são
utilizados para a desidratação do metanol. Porém, estes materiais apresentam desativação
devido à sinterização do cobre e deposição de carbono, sendo necessária a busca por
catalisadores estáveis e ativos para as diversas etapas do processo STD. Desta forma, este
trabalho tem como objetivo o estudo de catalisadores ácidos utilizados na desidratação do
metanol a DME buscando otimizar catalisadores para o processo de STD.
Introdução
O uso de combustíveis de origem fóssil é questionável do ponto de vista ambiental,
tendo em vista que a queima destes combustíveis libera uma alta concentração de CO2 e NOx
na atmosfera, os quais estão diretamente associados ao aquecimento global (Naik et al., 2010).
Uma alternativa é o uso de biocombustíveis obtidos a partir de plantas ou resíduos orgânicos,
que podem ajudar a minimizar a emissão líquida de CO2 (Naik et al., 2010), gerando energia
de forma mais limpa e de maneira sustentável (Semelsberger et al., 2006).
Desde meados dos anos 90, o dimetil éter (DME) vem ganhando mais atenção como
uma alternativa ao diesel. Os gases de escape dos motores a diesel de ônibus e caminhões são
uma importante fonte de poluição do ar nas cidades devido ao seu alto teor de NOx e de
material particulado. A utilização de DME apresenta vantagens como queima com baixa
emissão de particulados e isenta de enxofre e aromáticos, além do teor de NOx gerado ser
baixo. (Xia et al., 2006). Além disso, o DME, com propriedades semelhantes ao GLP, pode
usar a infra-estrutura já existente para transporte deste gás em terra e no mar e pode ser
descarregado e armazenado em uma estação de recepção usando os mesmos métodos e
equipamentos já usados com GLP. Uma vez que já há numerosas destas estações de recarga,
uma transição para DME poderia ser menos onerosa do que a construção de novas instalações
(Semelsberger et al., 2006).
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
matéria-prima cara. Porém, uma alternativa consiste na conversão direta do gás de síntese em
DME, processo chamado STD (syngas to DME), que apresenta vantagens econômicas e
técnicas sobre a desidratação de metanol (Mao et al., 2010).
Um das vantagens desse processo é que o gás de síntese pode ser obtido a partir 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-
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35%), porém, esta composição pode variar dependendo do tipo e da 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 presentes no biogás possibilitam a produção de gás de
síntese (H2 + CO) através da reforma seca (equação 1) ou do acoplamento desta com a
oxidação parcial do metano (equação 2) (Lucrédio et al., 2011), possibilitando a obtenção de
produtos com razão H2/CO entre 1 a 2.
CH4 + CO2  2CO + 2H2
CH4 + 1/2O2  CO + 2H2

Ho= 247 kJmol-1
Hº = -38 kJmol-1

(1)
(2)

O processo direto de produção do DME consiste em etapas simultâneas, como a
formação de metanol (equação 3), a formação de DME pela desidratação do metanol (equação
4) e o consumo da água formada na desidratação de metanol, por meio da reação de
deslocamento gás-água (equação 5), sendo que a soma das etapas representa a reação global
(equação 6) (Takeguchi et al., 2000).
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

Ho = −90,3 kJmol−1

(3)

Ho= -23,4 kJ mol−1

(4)

Ho= -40,9 kJmol−1

(5)

Ho = -258,6 kJmol−1

(6)

Para a conversão direta do gás de síntese a DME utilizam-se catalisadores
bifuncionais, que devem ser ativos para conversão do gás de síntese a metanol (equação 3) e
para a reação de desidratação deste álcool a DME (equação 4). É comum a utilização de
mistura física de um catalisador ativo para a síntese de metanol com um catalisador ácido
sólido que viabilize a desidratação. Normalmente, o catalisador CuO-ZnO-Al2O3 é usado
como o responsável pela síntese de metanol, enquanto -Al2O3, sílica-alumina e zeólitas são
utilizados para a desidratação do metanol (Takeguchi et al., 2000; Sun et al., 2003).
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. Entre
eles, muita atenção tem sido dada a -Al2O3, devido a seu baixo custo e menor geração de
derivados (Xia et al., 2006).
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 (Xu et al., 1997; Fu et al., 2005). A
desativação por deposição de carbono é um grande problema na conversão do gás de síntese a
DME é a desativação do catalisador por deposição de carbono, proporcionada por superfícies
ácidas, impedindo o acesso aos sítios ativos. Esta formação ocorre tanto em sítios ácidos de
Brönsted, quanto de Lewis, por mecanismos de reação distintos, e pode ser minimizado
alterando-se as condições operacionais, como por adição de água (Moreno e Rajagopal,
2009). Porém, esta adição provoca decréscimo no rendimento incial a DME devido à adsorção
na -Al2O3 (Aguayo et al., 2005).
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 acidez da -Al2O3 pode ser
modificada pela adição de dopantes como borato e sílica, entre outros (Takeguchi et al.,
2000).
Takeguchi et al. (2000) estudaram a aplicação de catalisadores de -Al2O3 modificados
com sílica no processo STD. Observaram que com baixas quantidades de Si (entre 0% e 20%)
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os sítios ácidos de Lewis foram predominantes e que a proporção de sítios ácidos de Brönsted
aumentou com o aumento da porcentagem de sílica, sendo que a taxa de desidratação foi
menor em sítios de Brönsted do que em sítios ácidos de Lewis. Porém, observaram também
que a atividade dos sítios ácidos de Lewis foi afetada pela adsorção da água em baixas
temperaturas, prevalecendo o par ácido Brönsted-base de Lewis como sítio ativo.
Vários métodos podem ser utilizados para preparação destes catalisadores e uma boa
dispersão dos metais é fundamental para um resultado satisfatório, sendo assim importante
avaliar meios de preparação que favoreçam uma melhor distribuição dos óxidos dos metais na
estrutura dos precursores catalíticos. A co-precipitação é um método de fácil aplicação e
baixo custo. Estudos sobre a preparação de óxidos como ZrO2, TiO2, CeO2 a partir de
processos de precipitação dos sais em uma mistura água/álcool como solvente, indicam uma
redução no tamanho da partícula e uma melhor distribuição destas. Quando se mistura álcool
e água, ocorre mudança na constante dielétrica que afeta diretamente a nucleação e
crescimento de partículas/aglomerados nestas soluções, afetando não apenas a solubilidade do
sal dissolvido, mas também as interações entre as partículas. Chen e Chang (2004) estudaram
a adição de vários álcoois (metanol, etanol, n-propanol, isopropanol, terc-butanol e
etilenoglicol) na preparação de CeO2. Os autores observaram que o tamanho da partícula
diminuiu com aumento na concentração de álcool, na seguinte ordem: água pura >
metanol/H2O > etanol/H2O > n-propanol/H2O = isopropanol/H2O = terc-butanol/H2O =
etilenoglicol/H2O.
Este trabalho está inserido em um projeto onde pretende-se aplicar o gás de síntese,
obtido a partir do biogás gerado no tratamento de águas residuárias e esgotos, na síntese de
DME. Para isto serão estudados separadamente catalisadores seletivos para formação e
desidratação de metanol. Esses catalisadores serão testados em processos separados de
desidratação de metanol e da síntese do DME, de modo a se escolher um melhor catalisador
para cada processo. Após esta etapa, os catalisadores serão misturados formando assim
catalisadores bifuncionais que serão aplicados na conversão direta do gás de síntese a DME.
Nesta etapa do projeto, serão estudados catalisadores ácidos que favoreçam a
desidratação do metanol a DME. Para isto serão preparados catalisadores óxidos de -Al2O3
modificados com Si variando o solvente utilizado na precipitação, visando melhorar a
dispersão Al-Si de modo a obter um catalisador sólido estável frente à formação de
hidrocarbonetos.
Material e Métodos
Preparação
A preparação dos catalisadores ácidos -Al2O3–SiO2 (SiO2 = 0%, 20% e 70%) será
realizada pelo método da co-precipitação, variando-se a natureza do solvente utilizado na coprecipitação, visando diminuir o tamanho de cristalito dos óxidos, objetivando a obtenção de
um material mais homogêneo. Para isso, serão usados água deionizada, álcool isopropanol e
mistura 50%H2O:50%isopropanol (v:v). A precipitação será provocada com adição de
NH4OH. Após a precipitação, o sólido será lavado alternadamente com água deionizada e
etanol. Após esta etapa, o precipitado será seco em estufa e calcinado em atmosfera de ar
sintético a 600oC.
Caracterização dos sólidos
Para análise da composição e de propriedades dos catalisadores, estes serão
submetidos a ensaios de caracterização utilizando-se as técnicas:
 Análises químicas por Espectrometria de Absorção Atômica e Energia Dispersiva de
Raios-X (EDX);
 Determinação da área superficial específica, pelo método BET, volume e raio médio de
poros, por adsorção de N2.
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Difração de Raios X, para determinação das fases cristalinas presentes.
Outras técnicas de caracterização que se mostrarem necessárias no decorrer do trabalho.

Ensaios catalíticos
Os testes de desidratação do metanol para a avaliação do desempenho catalítico serão
realizados em micro-reator tubular de leito fixo, a pressão atmosférica, em várias
temperaturas. O metanol será alimentado usando um saturador e a análise dos produtos será
feita por cromatografia gasosa.
Infraestrutura
O trabalho será realizado no laboratório de catálise do Departamento de Engenharia
Química da Universidade Federal de São Carlos, em colaboração com o laboratório de
reatores químicos e catálise heterogênea do Instituto de Química de São Carlos da Profa. Dra.
Elisabete M. Assaf.
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Resumo. O presente trabalho avaliou a toxicidade aguda da presença do íon cádmio (Cd2+)
na atividade metanogênica específica, utilizando acetato como fonte de carbono (1280 mg
O2·L-1, em termos de DQO). O experimento consistiu em um ensaio em batelada, realizado
em frascos Duran® em condições anaeróbias a 30 °C, onde foram monitorados pressão no”
headspace”e as concentrações de CH4 e CO2. Na fase líquida, foram monitorados o pH e a
concentração de matéria orgânica em termos de DQO. Foram utilizados cinco biorreatores
com adição Cd2+ de 0 (controle), 5, 10, 25 e 100 mg Cd2+·L-1. A atividade metanogênica
específica da biomassa exposta ao cádmio variou de 0.6 mmol CH4·L/g SVT·h (5 mg Cd2+·L-1)
a 0.9 mmol CH4·L/g SVT·h (100 mg Cd2+·L-1). Os perfis de bandas obtidos por DGGE
mostraram diferença entre as comunidades dos domínios Bacteria e Archaea, analisados pelo
índice de similaridade de Pearson.

Introdução
O cádmio é um metal tóxico largamente empregado em vários processos industriais,
como na fabricação de baterias, pilhas e na galvanoplastia (como revestimento). Outras
aplicações menos comuns do cádmio na indústria são: catalisador, pigmentação, tintas, fotosensores, ligas metálicas, soldas, televisores, semicondutores e como estabilizantes de
plásticos, como o PVC. A ação tóxica do cádmio no ser humano consiste desde alterações em
nível enzimático até mesmo afetando vários órgãos vitais, com o agravante de apresentar um
efeito cumulativo no organismo (Augusto, 2002).
Devido ao largo espectro de utilização, é possível encontrar este metal nos sistemas de
tratamento de efluentes, especialmente aqueles que recebem despejos industriais e lixiviados
de aterros sanitários. Os sistemas anaeróbios de tratamento oferecem amplas possibilidades na
remoção de metais por processos físico-químicos, como adsorção na matriz de imobilização e
precipitação por produtos do metabolismo. Desta maneira é importante conhecer-se seus
efeitos nos sistemas de tratamento de água residuária, sobretudo nas comunidades
metanogênicas.
No presente trabalho, o potencial tóxico do cádmio nas comunidades anaeróbias dos
domínios Bacteria e Archaea foi determinado pela avaliação da atividade metanogênica
específica (AME). A AME é definida como a capacidade máxima de produção de metano por
um consórcio de microrganismos anaeróbios, realizada em condições controladas de
laboratório, para viabilizar a atividade bioquímica máxima de conversão de substratos
orgânicos a biogás (Aquino et al., 2007). Desta forma, a AME é um parâmetro de
monitoramento da atividade das arquéias metanogênicas presentes em um reator biológico e,
como tal, constitui-se ainda em uma importante ferramenta para o controle operacional de
reatores anaeróbios (Foresti et al, 1999).
A determinação dos coeficientes cinéticos aparentes, ajustando os resultados de
consumo de matéria orgânica, em termos de DQO, ao modelo de Monod também servem para
a comparação do desempenho dos sistemas anaeróbios (Speece, 1996) Além disso podem ser
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utilizados para quantificar o efeito de agentes tóxicos em sistemas biológicos (Bailey & Ollis,
1986).
Esse trabalho avaliou, através da avaliação da AME, da variação dos coeficientes
cinéticos aparentes e ainda pela verificação das comunidades microbianas por PCR/DGGE, o
potencial tóxico do íon Cd2+ nas comunidades responsáveis pela digestão anaeróbia da
matéria orgânica.
Material e Métodos
Planejamento Experimental
O experimento foi conduzido em 5 frascos Duran® de 1,0 L como biorreatores
operados em batelada (volume total de 1.143 mL), tal que o volume da fase líquida ocupou
700 mL de cada frasco. Em cada frasco foi estudada a influência de uma concentração
diferente de cádmio, conforme descrito na Tabela 1.
Tabela 1 – Concentrações de Cd2+ em cada condição experiemntal
Biorreator
Concentração de Cádmio (mg·L-1)
R1 (controle)
0
R2
5
R3
10
R4
25
R5
100
Os frascos foram inoculados com biomassa granulada proveniente de reator anaeróbio
de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de abatedouro
de aves. A concentração de biomassa durante os experimentos foi de 10 g SVT·L-1 em todos
os frascos. A temperatura foi mantida em 30 °C em uma incubadora do tipo shaker a uma
rotação de 170 rpm. A anaerobiose nos reatores foi mantida fluxionando-se N2 ao início da
operação. A Tabela 2 mostra a composição do meio nutriente em cada frasco, ressaltando que
a concentração de H3COONa (acetato de sódio) foi calculada para que, em termos de DQO,
fosse próxima de 1280 mg O2·L-1.
Tabela 2 – Composição e concentração do meio nutriente e da fonte de carbono utilizada no
experimento
Composição
Concentração (mg·L-1)
(NH4)2SO4
13,8
NH4Cl
7,70
KH2PO4
13,9
FeCl2.4H20
2,87
ZnCl2
0,084
MnCl2.4H2O
0,715
CuCl2.2H2O
0,045
NiCl2.6H2O
0,082
CoCl3.6H2O
2,86
(NH4)6Mo7O24.4H2O
0,077
H3PO4
0,002
HCl(Concentrado)
0,001
H3COONa
2.279
Análises Físico-Químicas
A análise de DQO foi realizada considerando amostras filtradas, utilizando uma
membrana de 1,44 m foram realizadas segundo o Standard Methods for the Examination of
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Water and Wastewater (1995). Os resultados dessas análises foram utilizados para o cálculo
dos parâmetros cinéticos (KM e rmáx), pelo método do duplo recíproco.
As análises cromatográficas da composição do biogás (CH4 e CO2) foram feitas em um
Cromatógrafo GOW-MAC de coluna empacotada e detector de condutividade térmica. Além
disso, a produção do biogás foi monitorada pelo aumento da pressão interna nos frascos,
utilizando um sensor de pressão. A análise dos resultados de pressão e composição do biogás
segui Aquino et al. (2007) para o cálculo da AME (atividade metanogênica específica).
Biologia Molecular
A análise da variação da diversidade microbiana neste ensaio foi realizada ao final das
bateladas sendo que a microbiota pertencente aos domínios Bacteria e Archaea foi
caracterizada pelas pela técnica da eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) de
fragmentos específicos dos genes 16S rRNA amplificados pela reação em cadeia da
polimerase (Muyzer et al., 1993). Para tanto, o DNA genômico foi extraído de acordo com
Griffths et. al. (2000) e adaptado às amostras estudadas. A concentração de DNA foi
determinada em NanoDrop ND2000 Spectrophotometer (Intas, Göttingen, Germany). Os
fragmentos dos genes 16S RNAr foram amplificados pela reação de PCR com os primers
específicos ao domínio Bacteria, 968GC-F e 1392-R (Nielsen et al., 1999) e ao domínio
Archaea, 1100GC-F e 1400R (Kudo et al., 1997). O DGGE foi feito segundo os
procedimentos descritos em Muyzer et al. (1993), em géis de acrilamida (16 cm x 16 cm x
1 mm) com gradiente desnaturante de uréia e formamida de 70-30%. A montagem dos géis e
a separação dos fragmentos de DNA foram realizadas em um sistema formador de gradiente
Modelo 475 (Bio-Rad). As amostras foram corridas por 16 horas / 60 0C / 75 V em tampão
TAE 1X (tris-acetato 0,04 M; EDTA 0,001 M). Os géis foram corados com brometo de
etídeo, fotografados e analisados em fotodocumentador Eagle Eye TMIII (Stratagene)
acoplado a computador com Software Eagle Sight. Os géis foram analisados pelo programa
BioNumerics, versão 2.5, e os dendogramas, para ambos os domínios, foram comparados pelo
índice de similaridade de Pearson.
Resultados e Discussão
A atividade metanogênica específica (AME) obtida para todos os ensaios e o tempo
necessário para atingir a produção máxima de CH4 (tmáx) está descrito na Tabela 3.
Tabela 3 – Atividade metanogênica específica e tempo para velocidade máxima na produção
de metano
Biorreator
tmáx (h)
AME (mg CH4·L·g SVT-1·h-1)
R1
11,8
10,2
R2
11,0
9,68
R3
13,9
9,53
R4
12,1
9,01
R5
18,6
14,4
Os resultados apresentados pela Tabela 3 mostram que nos biorreatores R1 (controle)
a R4 (25 mg Cd2+·L-1) os valores no tempo de produção máxima de metano e na AME se
mantiveram muito próximos, mostrando que a contaminação aguda da biomassa não inibiu a
produção de metano significativamente. No entanto, no biorreator R5 (100 mg Cd2+·L-1) foi
observado um valor de tmáx maior do que os demais reatores, típico de sistemas submetidos a
algum grau de inibição. Porém, é importante observar que no biorreator R5 a AME aumentou
significativamente quando comparado com os valores obtidos para os demais biorreatores
(aumento de 41,3%, quando comparado com R1) a despeito do efeito da inibição no tmáx
observada. Este resultado mostra que a contaminação aguda pelo Cd2+ tornou o sistema mais
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eficiente na biotransformação do substrato complexo em metano. Este comportamento pode
ser corroborado pelo comportamento obtido nos perfis temporais de concentração de matéria
orgânica que foram ajustados ao modelo cinético de Monod. A Tabela 4 sumariza os valores
para os parâmetros rmáx e KM para todos os biorreatores estudados, salientando que estes
parâmetros foram obtidos através do método de linearização do modelo de Monod usando o
duplo recíproco de Lineweaver-Burk.
Tabela 4 – Constantes calculadas para o modelo de Monod a partir dos dados de consumo de
matéria orgânica, utilizando o duplo recíproco de Lineweaver-Burk
Biorreator
KM (g O2·L-1)
rmáx (h-1)
R1
0,88
91
R2
0,90
92
R3
0,83
87
R4
0,81
86
R5
2,69
195
Novamente, para os biorreatores R1 (controle) a R4, os valores dos parâmetros rmáx e
KM não mostraram diferenças significativas. No biorreator R5, o valor de KM apresentou um
aumento significativo (206%, quando comparado ao R1) devido à presença do Cd2+ como
inibidore e também um aumento no valor de rmáx (114%, quando comparado ao R1),
caracterizando um comportamento de inibição mista das comunidades microbianas pela
presença do cádmio.
As alterações nas comunidades microbianas presentes nos biorreatores para os
domínios Archaea e Bacteria, representadas nos dendrogramas e analisadas pelo coeficiente
de similaridade de Pearson encontram-se nas Figuras 1 e 2, respectivamente.

Figura 1 – Perfil de bandas de DGGE para o domínio Archaea nos biorreatores R1, R2, R3,
R4 e R5.

Figura 2 – Perfil de bandas de DGGE para o domínio Bacteria nos biorreatores R1, R2, R3,
R4 e R5.
A microbiota bacteriana aparentemente foi selecionada com o aumento da
concentração de cádmio, agrupando-se à medida que aumentou a concentração do metal
(Figura 2). Com relação ao domínio Archaea, as comunidades referentes às operações R1 e
R2 foram agrupadas, apresentando uma similaridade de 85% entre elas e de 74% quando
comparadas à R3. R1 e R2 mostram uma similaridade de 61% com relação a R4 e R5.
Considerando o domínio Bacteria, as comunidades que sofreram a ação tóxica do
cádmio (R2 a R5) apresentaram uma similaridade de 79% quando comparadas à R1, operado
na condição controle. Assim, pode-se verificar que a influência da contaminação aguda com o
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cádmio no biorreator afetou mais a comunidade de Archaea do que a de Bacteria, pois os
coeficientes de similaridade foram maiores para as comunidades desse domínio.
Analisando os valores dos parâmetros cinéticos e da AME em conjunto com os perfis
de bandas obtidos nas operações, pode-se inferir que o cádmio exerceu uma pressão seletiva
nas comunidades relacionadas com o domínio Archaea, no sentido de se estabelecerem as
comunidades metanogênicas mais eficientes na produção do metano.
Conclusões
Embora tenha ocorrido diferença entre os perfis de bandas relativos às comunidades
microbianas submetidas a crescentes concentrações de cádmio, tanto os valores de AME, tmáx
e os parâmetros cinéticos não mostraram alterações significativas na presença do metal no
ensaio de toxicidade aguda, em concentrações menores que 25 mg Cd2+·L-1. No entanto, o
ensaio realizado na operação do biorreator contendo 100 mg Cd2+·L-1 foi observado aumento
nos valores de KM e rmáx, indicando um fenômeno de inibição mista. Portanto os resultados
obtidos pela técnica do PCR/DGGE e analisados pelo índice de similaridade de Pearson,
confirmam os resultados relativos aos ensaios cinéticos e de AME, mostrando diferença entre
as comunidades dos domínios Bacteria e Archaea. O aumento da concentração de cádmio
parece ter influenciado mais a microbiota de arqueias do que a de bactérias.
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Resumo. Foram estudados catalisadores com teor mássico de 5% de níquel e razões molares
Zn/Zr de 0%, 5%, 12,5% e 25%. As amostras foram preparadas pelo método de coprecipitação, calcinadas a 500°C e caracterizadas por difração de raios X, redução a
temperatura programada, adsorção de nitrogênio pelo método B.E.T. e testadas na reação
de reforma seca de metano. As análises de B.E.T. mostraram que a adição de zinco diminuiu
a área superficial dos catalisadores. Pelos difratogramas de raios X pode-se identificar a
estrutura tetragonal da zircônia em todos os catalisadores e apenas no catalisador contendo
25% de ZnO pode-se identificar a fase referente a estrutura ZnO. Pelas análises de RTP foi
possível observar a influência do aditivo no comportamento redutivo das amostras quando
comparadas com a amostra sem ZnO. O catalisador 5Ni12ZZ teve a maior redução entre as
amostras, possivelmente devido a maior concentração de vacâncias de oxigênio na mesma.
Os testes catalíticos mostraram que a amostra 5Ni12ZZ foi a que apresentou a maior
conversão de reagentes e isso pode estar relacionado ao maior grau de redução, porém todas
as amostras apresentaram estabilidade ao longo da reação.
Introdução
Catalisadores de níquel têm sido amplamente empregados em reações de reforma de
metano devido ao seu baixo custo e alta disponibilidade. Porém, estes catalisadores sofrem
alta deposição de coque o que limita seu uso em escada industrial. 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.
Os suportes comumente empregados para catalisadores de níquel são Al2O3, SiO2,
MgO, CeO2, ZrO2 e modificações destes com aditivos, como metais alcalinos ou lantanídeos,
por exemplo. Entre as propriedades que a zircônia apresenta estão a estabilidade térmica e a
alta condutividade iônica, devido à grande concentração de vacâncias de oxigênio
(Yamaguchi, 1994; Mori et al, 2003). Tais propriedades podem ser melhoradas com a
presença de aditivos (Bellido e Assaf, 2009; Srinivas et al, 2003 ).
Bellido e Assaf (2009) e Bellido (2008) estudaram catalisadores de níquel suportados
em matrizes de ZrO2 estabilizadas com cálcio, magnésio, ítrio e lantânio, obtidas pelo método
de polimerização, e mostraram que a atividade catalítica desses catalisadores está relacionada
às características do suporte.
Poucos estudos empregam o ZnO como aditivo em catalisadores. Deng et al (2008)
trabalharam com catalisadores NiO/ZnO/ZrO2 para reforma a vapor de etanol e obtiveram
altas conversões de etanol e produção de hidrogênio. Stefanic et al (2009) estudaram a
influência do tratamento térmico em sistemas ZnO-ZrO2 e observaram que há estabilização da
fase tetragonal da zircônia com a adição de zinco quando a amostra é calcinada a temperaturas
de até 600°C. Eles também determinaram que a solubilidade do zinco em zircônia é de 25%
em teor molar.
Com isso, este trabalho pretende avaliar a influência do zinco em catalisadores de
NiO-ZrO2 e seu desempenho catalítico frente a 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%.
Preparação dos catalisadores: Os catalisadores foram preparados pelo método de coprecipitação dos três sais: nitrato de níquel, nitrato de zinco e oxicloreto de zircônio
(ZrOCL2.8H2O). Para a precipitação foi utilizado NaOH 1M 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 3h e filtrada a vácuo
com água deionizada por 3h. 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.
Caracterização: Os catalisadores foram caracterizados pelas seguintes técnicas:
- Difração de raios X pelo método do pó (DRX) em um Difratômetro Rigaku Multiflex XRay, utilizando radiação CuKα com λ = 1,5418Å.
- Redução a temperatura programada, (RTP) com equipamento Sistema Analítico
Multipropósito (SAMP3), taxa de 10°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 tanto para os suportes, quanto para os
catalisadores. Esta temperatura foi mantida por 30 minutos.
- Adsorção/dessorção de nitrogênio, pelo método BET, com Instrumento Quantachrome Nova
1000, versão 10.02.
Testes catalíticos: A temperatura utilizada na 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 efluentes gasosos da 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
Porapak-N e Peneira Molecular 13X.
Resultados e Discussão
Adsorção/dessorção de nitrogênio – Método B.E.T.
A Tabela 1 mostra os valores da área superficial de cada amostra.
Tabela 1: Área superficial dos catalisadores.
Catalisador Área (m2.g-1)
5NiZ

124

5Ni5ZZ

72

5Ni12ZZ

59

5Ni25ZZ

76

Nota-se que a amostra 5NiZ (sem adição de zinco) tem a maior área superficial,
enquanto que a com 12,5% de zinco possui a menor área. A menor área em relação às demais
contendo zinco pode estar relacionada à maior cristalização da zircônia e do níquel na amostra
com 12,5% de zinco, evidenciada pelas análises de Raios X.
Difração de Raios X
A Figura 1 mostra os difratogramas de raios X dos catalisadores, onde nota-se que em
todas as amostras houve formação da fase tetragonal da zircônia (PDF 80-0784). A amostra
5NiZ também apresentou formação da fase tetragonal, relacionada a incorporação do níquel

46

na estrutura cristalina da zircônia, resultado que concorda com as pesquisas de G. Stefanic et
al (2007) que estudaram a influência do tratamento térmico no desenvolvimento das fases
cristalinas em sistemas NiO-ZrO2. Os pesquisadores notaram que a presença do NiO e
temperaturas de calcinação abaixo de 600°C podem estabilizar a fase tetragonal da zircônia.
Nesse trabalho, não foi possível, portanto, a identificação dos picos referentes à fase NiO
(PDF 78-0423) nesta amostra.
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Figura 1: Difratogramas de raios X dos catalisadores.
Nota-se também que as amostras com 5% e 12,5% de ZnO apresentaram maior
cristalinidade já que a intensidade dos picos identificados foi maior. Isto também está de
acordo com as análises de BET, que para estas amostras apresentou baixos valores de área
superficial. O maior teor de ZnO apresentou cristalinidade baixa provavelmente devido ao
excesso de zinco.
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Figura 2: Difratograma de Raios X ampliado na região do pico principal da zircônia.
Em outro trabalho, G. Stefanic et al (2009) estudaram a influência do tratamento
térmico no desenvolvimento da fase em sistemas ZnO-ZrO2 e observaram que a adição de 225% molar de ZnO em ZrO2 possibilitou a formação de solução sólida e a estabilização da
fase tetragonal da zircônia quando a temperatura de calcinação foi abaixo de 600°C. Portanto,
a baixa cristalinidade da amostra 5Ni25ZZ neste trabalho pode estar relacionada ao método de
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preparo empregado, já que foram precipitados Ni2+, Zn2+ e Zr4+ juntos.
A identificação da fase do ZnO nas amostras com menores teores não foi possível,
provavelmente devido a incorporação deste óxido na rede cristalina da ZrO2, sendo que
somente para a amostra 5Ni25ZZ foi possível a identificação dos picos principais (2 = 31,7°
e 36,2°, PDF 80-0075) Houve também um pequeno deslocamento do pico principal da
zircônia para menores ângulos de Bragg com a adição de zinco quando comparado com a
amostra 5NiZ, confirmando a formação de solução sólida.

Consumo de H2

Redução a Temperatura Programada
A Figura 3 mostra os perfis de redução dos catalisadores e a Tabela 2 mostra os graus
de redução das amostras.

5NiZ

5Ni5ZZ

5Ni12ZZ
5Ni25ZZ
200

300
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Figura 3: Perfis de redução dos catalisadores.
Para todos os catalisadores pode-se identificar um pico de redução principal entre
450°C e 550°C, referente à redução das espécies de níquel com interação direta com as
vacâncias de oxigênio da zircônia. No perfil de redução do catalisador 5NiZ nota-se um
pequeno pico em torno de 350°C que é atribuído a redução de espécies de níquel superficiais,
com baixa interação com as vacâncias de oxigênio. Bellido e Assaf (2009) estudaram o efeito
da composição de suportes Y2O3-ZrO2 em catalisadores de níquel e concluíram que a
presença de vacâncias facilita a redução das espécies de níquel em temperaturas mais baixas e
aumenta seu nível de redução.
O pico encontrado em altas temperaturas (700°C) pode ser atribuído a redução de
espécies de níquel incorporadas na estrutura cristalina da zircônia (Stefanic et al, 2007).
Os catalisadores contendo ZnO não apresentam picos de redução a baixas
temperaturas, provavelmente devido a presença deste aditivo. O catalisador 5Ni5ZZ
apresenta um único pico de redução enquanto que os catalisadores 5Ni12ZZ e 5Ni25ZZ
possuem ainda um ombro em torno de 600°C que pode estar relacionado a redução de
espécies de níquel com maior interação com o suporte e também a uma pequena redução do
ZnO. Liang et al (2009) estudaram o comportamento redutivo de Fe2O3, ZnO e ZnFe2O4 e
notaram que ZnO possui um pico de redução a 550°C porém com baixa intensidade.
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Comparando o consumo de H2 de cada catalisador nota-se que o catalisador 5Ni12ZZ
teve maior redução quando comparado com as outras amostras (Tabela 2). Este fato pode
estar relacionado ao maior número de vacâncias de oxigênio presentes nessa amostra, já que a
amostra contendo 25% de ZnO saturou a rede cristalina da zircônia e, conseqüentemente,
possui excesso de ZnO em sua superfície.

Catalisador

Tabela 2: Grau de redução dos catalisadores.
Número de mols consumidos Porcentagem de redução

5NiZ

3,31x10-4

37%

5Ni5ZZ

3,40x10-4

40%

5Ni12ZZ

5,65x10-4

67%

5Ni25ZZ

-4

47%

3,93x10

Testes catalíticos
A Figura 4 mostra as conversões de CH4 e CO2 obtidas com os catalisadores
estudados.
100

5NiZ - CH4
5NiZ - CO2
5Ni5ZZ - CH4
5Ni5ZZ - CO2

80

5Ni12ZZ - CH4
5Ni12ZZ - CO2
5Ni25ZZ - CH4

Conversao %

5Ni25ZZ - CO2

60

40

20

0
0

50

100

150

Tempo / s

200

250

300

Figura 4: Conversão de CH4 e CO2 pelos catalisadores.
O catalisador que apresentou melhores resultados de conversão foi 5Ni12ZZ que ao
longo do tempo de reação teve conversão de 60% de ambos os reagentes. Isto pode estar
relacionado à maior redução desta amostra, uma vez que possui maior fase ativa para realizar
a reação de reforma. Os demais catalisadores apresentaram estabilidade durante o tempo de
reação, porém com conversões mais baixas.
Ao fim da reação todos os catalisadores apresentaram formação de água, o que indica
a ocorrência da reação de inversa do deslocamento gás-água (Reação 1).
CO + H2O ⇌ CO2 + H2
(Reação 1)
A Figura 5 mostra a razão H2/CO dos produtos obtidos pela reação de reforma.
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Figura 5: Razão H2/CO dos produtos obtidos.
Levando em conta o conjunto de dados pode-se afirmar que a presença de zinco no
catalisador Ni-ZrO2 teve influência positiva no comportamento redutivo e na formação da
estrutura tetragonal da zircônia, a qual é desejada pela presença de vacâncias de oxigênio.
Maiores estudos serão realizados a respeito destes catalisadores para aperfeiçoar ainda mais
suas qualidades frente à reação de reforma seca de metano.
Conclusões
Pelas análises de raios X pode-se notar a formação da fase tetragonal da zircônia em
todos os catalisadores preparados pelo método de co-precipitação. Observa-se também que
apenas na amostra contendo 25% de ZnO pode-se identificar a formação da estrutura ZnO,
nas demais amostras houve a formação de solução sólida entre ZrO2 e ZnO.
Nos perfis de RTP nota-se diferença no comportamento redutivo da amostra sem ZnO
e das amostras contendo este óxido. Esta diferença pode ser explicada pela maior quantidade
de NiO com interação direta com as vacâncias de oxigênio nas amostras com o aditivo que
pode ter facilitado a formação de tais vacâncias na estrutura da zircônia.
Os testes catalíticos mostraram que a amostra 5Ni12ZZ teve a maior conversão de
CH4 e CO2 quando comparada as demais amostras, o que pode estar relacionado a maior
redução dessa amostra, como foi mostrado pelos perfis de redução. Além disso, todas as
amostras mostraram estabilidade ao longo das reações.
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Resumo. Neste trabalho o comportamento de catalisadores NiO-MgO-ZrO2 foi avaliado na
reação de reforma do biogás ideal com oxigênio. Os catalisadores foram caracterizados por
DRX, TPR, área BET e o desempenho reacional foi verificado para uma razão de
alimentação 1,5CH4:1CO2:0,25O2 a 750ºC por 7h. Dentre os catalisadores estudados, com
teores de níquel variando entre 0% e 40%, o catalisador com 20% de níquel, 20Ni20MZ,
mostrou a melhor atividade e seletividade frente a reação. As vacâncias de oxigênio e as
interações entre Ni e MgO-ZrO2 nos catalisadores contribuíram para aumentar a conversão
dos reagentes (CH4 e CO2) em gás de síntese (H2+CO). Embora as partículas de Niº sejam
imprescindíveis para uma alta atividade do catalisador, o excesso favorece a sinterização do
Niº, resultando na formação de grandes partículas que não favorecem à catálise.
Introdução
O biogás é o produto gasoso proveniente do tratamento anaeróbio da biomassa e tem
uma composição aproximada de 70-75% de CH4, 20-25% de CO2, e traços de 0,5-2% de H2S,
H2 e NH3. A composição majoritária de CH4 e CO2 permite que o biogás possa ser convertido
em gás de síntese por méio de duas reações, a oxidação parcial do metano (OPM (Ashcroft et
al (1990), Eriksson et al (2007), Ruckenstein e Hang (1998)) e a reforma seca do metano
(RSM (Ashcroft et al (1991), Supaporn et al (2008), Wei et al (2000), Pompeo (2005)),
mediante a adição de oxigênio. A estequiometria é como segue:
RSM:
OPM:
WGSR:

CH4 + CO2 → 2CO+ 2H2
CH4 + 1/2O2→ CO+ 2H2
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)

Estas reações são favorecidas termodinamicamente em temperaturas acima de 500ºC.
O gás de síntese, CO/H2, é uma matéria prima importante para a indústria química e é
utilizado na síntese do metanol, no processo Fischer-Tropsch, entre outros. Embora o
processo comercial de produção de gás de síntese mais comumente usado seja a reforma a
vapor de metano (RVM), este processo produz altas razões H2/CO para os processos
subseqüentes. Então, produzir gás de síntese a partir do biogás torna-se uma alternativa
atrativa, visto que obtém-se um produto de alto valor a partir de uma “fonte renovável”.
Adicionalmente, cabe salientar que a OPM oferece alguns benefícios, como por
exemplo, altos valores de conversão do metano, altas seletividades e tempo curtos de
residência (Ruckenstein e Hang-Hu (1999)). Porém, devido ao seu caráter exotérmico, pode
levar à formação de pontos quentes no catalisador, provocando problemas no reator na escala
industrial, de modo que é necessário remover o excesso de calor do reator durante a reação.
A reforma de biogás, que envolve a combinação da RSM e OPM, pode ser realizada
num reator adiabático e dessa forma resolver os problemas provenientes da OPM como a
formação de pontos quentes e tornar o processo mais eficiente em termos de energia (Li et al
(2005), Roh et al (2002)).
Asencios et al., 2011, mostraram que a adição de MgO ao sistema 20%NiO/ZrO2
melhorou o desempenho catalítico nas reações de OPM e RSM e que com 20% de MgO
obteve-se a máxima conversão de reagentes e a menor velocidade de deposição de carbono.
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Assim, o presente trabalho tem por objetivo estudar a variação do teor do níquel no suporte
catalítico 20%MgO-ZrO2.
Material e Métodos
Preparação dos catalisadores.
Os catalisadores foram preparados pelo método de polimerização numa única etapa e a
metodologia se encontra detalhada em Asencios et al(2011) e Bellido et al(2009). Assim,
misturaram-se os três sais promotores, Ni(NO3)2.6H2O (Aldrich); Zr(CO3)2.1,5H2O (Aldrich)
Mg(NO3)2.6H2O (Mallinckrod), mantendo o conteúdo de MgO constante em 20%mol (em
relação ao ZrO2) e o conteúdo de níquel foi de 0%, 10%, 20% e 40% em massa total. Os
sólidos foram calcinados a 500°C (10ºC.min-1) por 3h e, após, a 750ºC (10ºC.min-1) por 2h
sob fluxo de ar sintético. Os catalisadores foram nomeados como 20MZ, 10Ni20MZ,
20Ni20MZ e 40Ni20MZ, de acordo com a porcentagem total do níquel em cada amostra.
Caracterização
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-dessorção de nitrogênio foram tratados
segundo o método BET.
As análises de DRX in situ foram realizadas usando um difratômetro (Huber) na linha
de luz D10B-XPD do Laboratório Nacional de Luz Syncrotron (LNLS) em Campinas, Brasil.
A metodologia de análise foi detalhada por Ferreira (2006). O comprimento de onda usado
para cada análise foi de 1,5406 Å. Foi explorada a região de 2Ө =25-70º. O catalisador foi
colocado em porta-amostra dentro de um forno de temperatura programável. Neste sistema os
catalisadores foram colocados em contato com as respectivas corrente gasosas: N2 na
temperatura ambiente, H2 na etapa de redução e CH4/CO2/O2 na etapa de reação, de modo que
o primeiro padrão de DRX foi adquirido em temperatura ambiente numa corrente de N2
(100mL.min-1); o segundo foi coletado nas condições de redução com H2 (5% H2/He, 50 mL.
min-1) e o terceiro nas condições de reação, onde o catalisador reduzido foi exposto a corrente
de CH4 (15,4 mL.min-1, 20%CH4/He), CO2 (10,3 mL.min-1, 20%CO2/He) e O2 (10,4 mL.min1
, 5% O2/He) na temperatura de 750ºC.
Testes catalíticos
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 a condição de um biogás ideal (CH4:CO2 1.5:1) mais a adição do
oxigênio. O fluxo total dos gases foi 107,5mL.h-1, o oxigênio foi adicionado em forma de ar
sintético. O tempo de reação foi de 7h. 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.
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Resultados e Discussão
Caracterização dos catalisadores
Os perfis dos RTP dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com vários conteúdos de níquel
(10-40%) são apresentados na Figura 1. Considerando que o Ni2+ é reduzido a Ni0
(NiO+H2→Ni+H2O) sem outras espécies intermediárias, os picos de consumo de hidrogênio
foram atribuídos à redução das espécies de NiO em diferentes interações no suporte catalítico
(Molina e Poncelet (1998), Dong et al (1998)). O suporte MgO-ZrO2, sintetizado pelo método
de polimerização, não apresentou pico de redução na faixa de temperatura analisada; isto pode
ser devido à forte interação da solução sólida formada, não permitindo que os oxigênios
superficiais sejam removidos facilmente. De acordo com a literatura (Malet et al (1997)), o
pico de redução do NiO (puro) ocorre em torno de 380°C e, neste trabalho, este pico se
apresentou em temperaturas maiores, devido à forte interação entre NiO e o suporte MgOZrO2 que faz a redução acontecer em maiores temperaturas.
No perfil do RTP da amostra 10Ni20MZ aparecem dois pequenos picos, muito
próximos: α (em 550°C) e α1 (em 680°C), que correspondem as diferentes interações das
espécies de níquel com o suporte. Quando o teor de níquel aumentou (amostra 20Ni20MZ)
estes picos se separaram, pois a máxima intensidade do pico α encontra-se em 500°C, seguido
pelo pico α1 em 680°C. No catalisador 40Ni20MZ, de maior conteúdo de níquel, a máxima
intensidade do pico α se deslocou a menor temperatura (450°C) e o consumo de hidrogênio
aumentou consideravelmente, indicando um grande aumento de partículas de NiO
superficiais, que leva a uma menor dispersão do Ni° no processo de redução. A área do pico
α1 nas amostras 10Ni20MZ, 20Ni20MZ e 40Ni20MZ aumentou com o aumento do teor de
níquel e, em todos os casos, apresentou a máxima intensidade na mesma temperatura (680°C),
isto sugere que o aumento do teor de níquel aumentou a quantidade destas espécies NiO na
superfície e que estas se encontram em ambientes muito similares no suporte catalítico.
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Figura 1. Perfis RTP dos catalisadores (esquerda); padrões DRX dos catalisadores (direita, o:
fase tetragonal da ZrO2, +: fase cúbica do NiO).
Na Tabela 1 se apresentam os valores de redução total do níquel. Observa-se que a
percentagem de redução aumenta com o teor do níquel sugerindo que em baixos teores de
níquel (10NiMZ e 20Ni20MZ) no catalisador, as partículas de NiO interagem mais fortemente
com o suporte, possivelmente devido à formação da solução sólida NiO-MgO e às espécies de
Ni inseridas na rede de MgO-ZrO2. Em termos gerais, na Figura 1, os picos em baixas
temperaturas (α) são atribuídos à redução de espécies de NiO fracamente interagidas com o
suporte e a redução das espécies de NiO mais interagidas (α1) encontra-se em temperaturas
relativamente mais altas. Estas espécies envolvem NiO no bulk do catalisador, assim como
espécies NiO mais dispersas na superfície, que são mais difíceis de reduzir.
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Por outro lado, as vacâncias de oxigênio produzidas pela solução sólida MgO-ZrO2
parecem estar envolvidas no processo de redução das espécies de NiO na superfície, como
encontrado por Bellido e Assaf (2009), Dow e Huang (1996), e Youn et al (2010). As
vacâncias de oxigênio podem interagir fortemente com os átomos de oxigênio terminais dos
clusters de NiO e enfraquecer as ligações Ni-O, além de poderem polarizar as moléculas de
H2 (H-…H+) para reagir mais facilmente com os oxigênios terminais dos clusters de NiO
(Dow e Huang (1996)). Desta forma, é possível que as vacâncias de oxigênios facilitem a
redução das espécies de NiO superficiais, pois os picos α deslocaram-se a menores
temperaturas para maiores teores de níquel. As espécies α1 parecem não serem afetadas pelas
vacâncias de oxigênio, pois não sofreram deslocamento para menores temperaturas. Assim, é
possível que as vacâncias de oxigênio participem também na remoção do carbono depositado,
devido a mobilidade de oxigênios na estrutura da solução sólida tetragonal da ZrO2.
Tabela 1. Propriedades texturais dos catalisadores.

Catalisador
20MZ
10Ni20MZ
20Ni20MZ
40Ni20MZ

Tamanho médio do
cristalito (nm)
ZrO2 (111)
NiO (220)
5
8
11
11
16
11
16

Área
superficial
(m2 g-1)
49
26
23
15

%Redução
(TPR)
34
65
82

A Figura 1 também apresenta os padrões DRX dos óxidos dos catalisadores. Nesta
figura a estabilização da fase tetragonal da zircônia é devido à formação da solução sólida
MgO-ZrO2 (Asencios et al(2011)). Como esperado, os altos teores de níquel formaram picos
de NiO (de fase cúbica) de maior intensidade. O tamanho médio dos cristalitos do ZrO2 e do
NiO foram calculadas pela equação de Scherrer (Klug e Alexander (1974)), e os resultados se
encontram na Tabela 1. Estes valores indicam que os maiores teores de níquel aumentaram o
tamanho dos cristalitos de NiO e de ZrO2. O crescimento dos cristalitos parece ter um limite
em 20%Ni, pois os cristais de NiO e ZrO2 são do mesmo tamanho tanto na amostra
20Ni20MZ, quanto na amostra 40Ni20MZ.
Em relação aos valores de área superficial, o suporte catalítico (MgO-ZrO2) possui
maior valor da área superficial do que os respectivos catalisadores. Maiores teores de níquel
no catalisador levaram ao decréscimo da área superficial no catalisador. Dentro deste
contexto, a amostra 40Ni20MZ possui o menor valor de área superficial (15 m2g–1), que pode
ser devido à formação de partículas de óxido de níquel de maior tamanho que podem estar
bloqueando os poros da superfície do catalisador e diminuindo a área superficial. Resultados
similares foram encontrados por Nguyen et al. (2008) no estudo de catalisadores de Ni/ZrO2.
Os resultados das análises de DRX in situ se encontram na Figura 2 e o tamanho
médio dos cristalitos, calculado pela equação de Scherrer (Klug e Alexander (1974)), se
encontra na Tabela 2. De acordo com a figura, o NiO superficial das amostras 20Ni20MZ e
40Ni20MZ foi reduzido quase completamente na temperatura de 800ºC, como foi
previamente encontrado na análise RTP (Figura 1). Os padrões DRX dos catalisadores nas
condições de reação das amostras analisadas indicam que não houve oxidação do Niº. O
tamanho dos cristalitos de Niº aumentou nas condições de reação, este aumento é maior na
amostra 40Ni20MZ (Tabela 2), assim parece que as condições de reação favoreceram a
aglomeração ou sinterização dos cristais de Niº na superfície do suporte. Segundo
Ruckenstein e Hang (1999), as moléculas de CH4 podem reduzir algumas espécies de NiO da
superfície do catalisador e gerar mais centros ativos e, possivelmente, este fato esteja
influenciando na aglomeração dos cristais de Niº na superfície.
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Figura 2. DRX in situ dos catalisadores 20Ni20MZ e 40Ni20MZ. (o: Fase tetragonal da
ZrO2; + fase cúbica do NiO; x fase cúbica de Niº; ■ óxido de níquel-zircônio).
Tabela 2. Tamanho médio da partícula obtida pelo DRX in situ.

Catalisador
20Ni20MZ (800ºC+H2)
20Ni20MZ (750ºC+reação)
40Ni20MZ (800ºC+H2)
40Ni20MZ (750ºC+reação)

Tamanho médio do cristal (nm)
ZrO2
Niº
14
30
19
38
14
30
19
60

Nos difratogramas apresentados na Figura 2, foi observado que o pico principal da
zircônia tetragonal se deslocou para menores ângulos 2θ, nas condições de redução.
Possivelmente nestas condições existem átomos de Ni que ingressam na rede cristalina de
ZrO2 resultando em mudança do parâmetro de rede. Esta hipótese é baseada no fato de que
nas amostras, 20Ni20MZ e 40Ni20MZ, foram encontrados picos que correspondem ao óxido
de níquel-zircônio (Zr3NiO: JCPDS 81-0610).
Chandra et al. (2008) encontraram que altos teores de Ni (20% e 40%m/m) no
catalisador NiO/ZrO2 estabilizaram a fase tetragonal da ZrO2 em temperaturas acima de
700ºC. Resultados similares foram obtidos por Yamasaki et al (2006) e Li et al (2003) para a
solução sólida NiO-ZrO2. Possivelmente, em nosso trabalho, o tamanho dos cristais de ZrO2,
14nm, na condição de redução, e 19nm, na condição de reação, para ambos os catalisadores,
favoreceu as reações superficiais e a difusão dos átomos, formando a solução sólida NiOZrO2. Neste contexto, a amostra 20Ni20MZ parece ser a mais beneficiada, pois nela os picos
do óxido de níquel-zircônio foram mais intensos do que na amostra 40Ni20MZ (Figura 2).
Os valores de conversão do metano, mostrados na Figura 3, aumentaram com o teor de
níquel até 20% (20Ni20MZ), diminuindo acima desse valor. Observa-se claramente, nesta
figura, que o catalisador com maior teor de níquel (40Ni20MZ) sofre desativação,
possivelmente devido ao alto teor de níquel que causou sinterização das partículas de Niº, pois
como foi visto na análise de DRX in situ, esta amostra apresentou o maior tamanho de cristais
de Niº (60nm) nas condições de reação; e como é conhecido, os clusters de Niº de grande
tamanho favorecem a formação de carbono na superfície do catalisador. Além disso, como
mostrado na análise por RTP, esta amostra apresenta grande quantidade de espécies de NiO
livres na superfície, que reduzem em baixa temperatura, de modo que estas partículas podem
sinterizar durante a reação e resultar na desativação do catalisador. Todas essas observações
explicam a baixa estabilidade do catalisador 40Ni20MZ. A atividade catalítica da amostra
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20Ni20MZ apresentou uma alta estabilidade. Os valores de conversão para o suporte
catalítico (MgO-ZrO2) não foram significativos.
As velocidades de deposição de carbono foram 87, 46, 26 e 120 mmol/h para 20MZ,
10Ni20MZ, 20Ni20MZ e 40Ni20MZ, respectivamente. De acordo com estes valores, a
deposição de carbono decresceu até o teor de 20%Ni, aumentando para a amostra 40Ni20MZ,
o que se explica pelos maiores cristais de Ni formados na superfície nas condições de reação.
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Figura 3. Resultados dos testes catalíticos: conversão de CH4 ; Razões H2/CO nos produtos da
reação (Condições: T=750ºC, CH4/ CO2/ O2 = 1,5/ 1 / 0,25).
A alta taxa de deposição de carbono sobre a amostra 40Ni20MZ, assim como os
possíveis centros ácidos da zircônia, que também promovem a formação de carbono
justificam sua baixa estabilidade na catálise (Figura 3) (Dong et al (1998) e Nguyen (2008)).
O catalisador 20Ni20MZ apresentou a melhor atividade catalítica, assim como a melhor
estabilidade. Possivelmente em baixos teores de níquel (10Ni20MZ), as partículas de Niº se
encontram mais dispersas, mas menos centros ativos estão disponíveis para a dissociação de
CH4 durante a reação (Dong et al (1998)). Isto poderia justificar os baixos valores de
conversão e a relativa baixa taxa de deposição de carbono no catalisador 10Ni20MZ.
Por outro lado, durante a reação de reforma de biogás com adição de oxigênio, as
vacâncias de oxigênio formadas pela solução sólida MgO-ZrO2 podem ter aumentado a
transferência de espécies de oxigênio adsorvidas na superfície (mediante ativação de
moléculas de O2) e também podem ter acelerado a dissociação das moléculas de CO2 (Dow e
Huang (1996), Dow e Huang (1996), Xiancai et al (2007)). Como resultado, o catalisador
possui dois centros ativos: um que consiste em centros ativos de níquel que dissociam as
moléculas de CH4 e o outro que consiste em vacâncias de oxigênio que ativam as moléculas
de CO2 e O2, as quais participam na remoção do carbono depositado.
É muito provável também, que a formação da solução sólida NiO-MgO tenha
favorecido a dispersão do Niº e a conversão de reagentes, com baixa formação de carbono,
especialmente no catalisador 20Ni20MZ.
Após os testes catalíticos, traços de água foram observados como produto das reações,
sugerindo a ocorrência da reversa da shift (WGSR: CO2+H2↔CO+H2O), o que justifica as
conversões de CO2 serem ligeiramente maiores do que as do CH4 (dados não mostrados).
Estes resultados também foram encontrados por Garcia et al. (2009) e Bradford et al. (1999).
A percentagem de CO2 envolvida na reversa da WGSR (valores calculados a partir da
água coletada) foi 13%, 8% e 19% para as amostras 10Ni20MZ, 20Ni20MZ e 40Ni20MZ,
respectivamente. Estes valores indicam que a amostra 20Ni20MZ apresentou o melhor
desempenho na reação de reforma de biogás, pois apresentou o menor valor de formação de
água e os maiores valores de conversão (Figura 3). A Figura 3 também apresenta a razão entre
os produtos H2/CO para a reação em estudo. Estes valores são sempre menores do que o valor
de 1,2, que é a razão estequiométrica para esta reação. Resultados similares foram obtidos
por Hu e Ruckenstein (1996) e Choudhary e Mamman (2000) que estudaram também a reação
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de reforma seca combinada com a oxidação parcial do metano sobre catalisadores NiO-MgO.
Os baixos valores da razão H2/CO sobre as amostras 10Ni20MZ e 40Ni20MZ estão de acordo
com as altas porcentagens de contribuição à reversa da WGSR (13% e 19% do fluxo de
entrada do CO2, respectivamente) que usa moléculas de hidrogênio para produzir água.
Conclusões
Embora as partículas de Niº sejam imprescindíveis para a atividade do catalisador, o
excesso favorece a sinterização, resultando na formação de grandes partículas de níquel que
conduzem a maior formação de carbono. Os sítios de Niº, assim como as vacâncias de
oxigênio formadas são centros ativos para as reações combinadas de reforma seca e oxidação
parcial de metano. As partículas de NiO foram incorporadas na rede de MgO-ZrO2 e
resultaram numa forte interação metal-suporte, o que dificultou a redução do NiO em baixos
teores de níquel. A conversão de reagentes aumentou até o teor de Ni de 20% em massa,
sendo que teores acima deste valor não favoreceram a catálise. O bom desempenho do
catalisador 20Ni20MZ é devido a uma boa distribuição dos centros ativos de Ni e às
vacâncias de oxigênio do suporte. A reforma de biogás com adição de oxigênio apresentou
um alto valor de conversão sobre o catalisador 20Ni20MZ, sugerindo que esta combinação
processo-catalisador pode ser usada eficientemente.
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Resumo. Nesta proposta de pesquisa serão preparados catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2,
sintetizados pelo método de polimerização numa única etapa, e estes materiais serão
avaliados na reação de reforma do biogás ideal com adição de oxigênio. Os catalisadores
serão caracterizados por DRX, TPR, BET e o desempenho reacional será verificado para
uma razão de alimentação 1,5CH4:1CO2:0,25O2 =107 mL.min-1 a 750ºC por 7h.
Introdução
A produção de gás de síntese a partir do biogás é uma alternativa atrativa do ponto de
vista ambiental, visto que o gás de síntese é uma matéria prima de alto valor industrial e o
biogás pode ser considerado como um produto proveniente de uma fonte renovável.
A composição majoritária de CH4 e CO2 do biogás (70-75% de CH4, 20-25% de CO2,
e traços de 0,5-2% de H2S, H2 e NH3) permite que ele possa ser convertido em gás de síntese
por meio de duas reações conhecidas, a oxidação parcial do metano (OPM (Ashcroft et al
(1990), Ruckenstein e Hang (1998)) e a reforma seca do metano (RSM (Ashcroft et al (1991),
Supaporn et al (2008)), mediante a adição de oxigênio. A estequiometria é como segue:
RSM:
OPM:
WGSR:

CH4 + CO2 → 2CO+ 2H2
CH4 + 1/2O2→ CO+ 2H2
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)

Estas reações são favorecidas termodinamicamente acima de 500ºC. O gás de síntese,
CO/H2, pode ser usado como uma fonte de hidrogênio para as células combustíveis (após
passar pelo processo de oxidação de CO) e também é uma matéria prima para o processo
Fischer-Tropsch, na produção de dimetil éter, entre outros processos químicos.
Nos processos industriais de reforma, os catalisadores usados são aqueles baseados em
níquel, porém apresentam o problema da desativação por formação de carbono. Entre os
diferentes catalisadores que têm sido testados encontram-se aqueles baseados em metais
nobres, tais como, Pt, Ir, Rh, Pd, Ru e também aqueles baseados em metais não nobres como
Ni, Co e Fe, porém o elevado custo e baixa disponibilidade dos primeiros levam a pesquisa
científica à procura de novos sistemas baseados em metais não nobres. No caso das reações de
reforma de metano e oxidação parcial do metano, os catalisadores de níquel têm demonstrado
alta atividade, como encontrado na literatura (Ruckenstein e Hang (1998)), mas apresentam
problemas de desativação por formação de coque (produto indesejado).
Hegarty, O’Connor e Ross (1998) fizeram um estudo de diferentes catalisadores
metálicos baseados em ZrO2, onde o catalisador Ni/ZrO2 foi o mais promissor entre os metais
de transição, comparando sua atividade para a conversão de CH4 com os catalisadores de
metais nobres suportados em ZrO2 para reações de RSM. Entre as vantagens que apresenta a
ZrO2 encontram-se sua alta condutividade iônica e estabilidade térmica e estas propriedades
podem ser alteradas em função da adição de cátions lantanídeos e alcalinos terrosos (Asencios
et al(2011)).
Algumas soluções sólidas formam vacâncias de oxigênio no suporte catalítico, que
podem favorecer a remoção de coque na superfície do catalisador e a ativação de moléculas
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de reagente, como foi demonstrado em trabalhos anteriores (Bellido e Assaf (2009), Bellido et
al(2009) e Asencios et al (2011).
A solução sólida Y2O3-ZrO2 forma vacâncias de oxigênio, e como foi reportado na
literatura (Bellido e Assaf (2009), Bellido et al(2009)) o catalisador Ni/Y2O3-ZrO2 (Ni
=5%wt, Y2O3=8mol%) é ativo na RSM, mas produz uma considerável quantidade de coque e
valores da razão H2/CO relativamente baixos. O presente projeto propõe preparar
catalisadores NiO/ZrO2/Y2O3 pelo método de polimerização numa única etapa, com cargas
superiores de Y2O3 e de Ni, e estudar seu desempenho na reforma de um biogás ideal com
adição de oxigênio, visto que este processo envolve duas reações combinadas: RSM e OPM.
Material e Métodos
Os catalisadores serão preparados pelo método de polimerização numa única etapa. A
metodologia se encontra detalhada em Asencios et al(2011). Assim, serão misturados os três
sais, Ni(NO3)2.6H2O; Zr(CO3)2.1,5H2O e Y(NO3)3.6H2O. O conteúdo em mols de Y2O3 em
relação ao ZrO2 será 0%, 4%, 20% e 40% e a carga do níquel será mantida constante em 20%
massa. Os polímeros obtidos serão calcinados a 500°C (10ºC.min-1) por 3h e, após, a 750ºC
(10ºC.min-1) por 2h sob fluxo de ar sintético.
Os sólidos serão caracterizados por difração de raios X (DRX), adsorção-dessorção de
N2 (BET) e redução a temperatura programada com H2 (TPR).
Os testes catalíticos serão 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 a condição de um biogás ideal (CH4:CO2 1.5:1) mais a adição do
oxigênio. O fluxo total dos gases será 107,5mL.h-1, o oxigênio será adicionado em forma de ar
sintético. O tempo de reação será de 7h. Antes do início das reações, os catalisadores serão
reduzidos a 800ºC por 1h, sob fluxo de H2 (30 mL.h-1). Os produtos e reagentes não
convertidos serão 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.
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Resumo. Óxidos mistos de zircônio, lantânio e alumínio, preparados pelo método da coprecipitação, foram impregnados com uma solução aquosa de nitrato de níquel e
posteriormente caracterizados por fisissorção de nitrogênio (método B.E.T.), redução a
temperatura programada, difração de raios X, espectroscopia na região do ultra-violeta e do
visível e análises de Raman. Os catalisadores foram testados na reforma do metano com
dióxido de carbono e os resultados mostraram que a presença de lantânio e zircônio levou a
uma melhora na atividade e estabilidade dos catalisadores.
Introdução
Devido às grandes reservas mundiais de gás natural, têm-se considerado investigações
no desenvolvimento de processos de obtenção de compostos de maior valor agregado a partir
desta matéria prima. Entre as alternativas de valorização deste insumo destaca-se a conversão
do metano, componente majoritário do gás natural, em gás de síntese (H2/CO) [1]. Exaustivas
pesquisas têm sido realizadas para encontrar catalisadores que viabilizem a reforma do
metano com dióxido de carbono, pois a relação H2/CO é a mais apropriada para a síntese do
metanol, de oxiálcoois e para o processo de Fischer-Tropsch. Pesquisas sobre catalisadores
para reação de reforma têm sido concentradas sobre suportes e fase ativa de níquel. Um
grande obstáculo encontrado na utilização do níquel é sua desativação causada pela deposição
de carbono, de forma que é importante desenvolver um catalisador de níquel que atue no
mecanismo da reação, visando o aumento da resistência destes à deposição de carbono [2]. O
suporte ZrO2 vem ganhando importância, pois dentre suas propriedades, destaca-se a
estabilidade térmica, que mantém a sua porosidade quando submetido a altas temperaturas. O
La2O3 apresenta-se como um composto capaz de estabilizar a transição da alumina, além de
promover a dispersão metálica [3]. Assim, o objetivo deste trabalho é estudar o efeito das
interações entre os suportes ZrO2-La2O3-Al2O3 e o níquel na reforma seca do metano.
Materiais e Métodos
Preparação dos suportes: Os suportes xLa2O3-(50-x)ZrO2–50Al2O3 (x=10, 20, 30 e 40%
mássico) foram preparados pelo método da co-precipitação a partir de soluções aquosas de
La(NO3)3.6H2O, Al(NO3)3.9H2O e ZrO2.CO2.XH2O em ácido nítrico. Como agente
precipitante foi utilizada uma solução de carbonato de amônio. O pH da precipitação foi
mantido em 10, através do uso de uma solução 4M de hidróxido de amônio. O precipitado
obtido foi lavado com água por 3h e seco em estufa a 70ºC por 24h. Após, foi realizada a
calcinação a 650ºC por 4h.
Preparação dos catalisadores: Os catalisadores de Ni/La2O3-ZrO2-Al2O3 (todos com 5% Ni
de teor mássico) foram preparados pelo método da impregnação por excesso de solvente. O
níquel foi impregnado utilizando um rota-evaporador, a partir de uma solução de
Ni(NO3)2.6H2O. O sólido obtido foi seco em estufa a 70ºC por 24h e calcinado a 500ºC por
2h.
Caracterização dos sólidos: Medidas de área superficial específica para os suportes e
catalisadores foram obtidas por fisissorção de Nitrogênio (Método B. E. T.) utilizando o
equipamento Nova 1000e Surface Area & Pore Size Analyser (Quantachome Instruments).

62

Medidas de difração de raios X, em um difratômetro Rigaku Multiflex (30kV-10mA) com
varredura de 10 a 80º utilizando Cu K com filtro de níquel, foram realizadas para determinar
as fases cristalinas presentes nos catalisadores. Ensaios de redução a temperatura programada
foram efetuados em um equipamento SAMP3 (Termolab Instruments) a partir de 200mg de
amostra, sob fluxo de 30 mL min-1 de uma mistura gasosa 1,96% H2/Ar, com taxa de
aquecimento de 5ºC min-1 até a temperatura de 1000ºC. Análises de UV-vis NIR foram
realizadas em um equipamento Cary 5G UV-vis NIR Spectrophotometer Varian. Devido à
alta porcentagem de metal nos catalisadores, foi feita uma diluição dos mesmos com sulfato
de bário na proporção 1/1 em massa. E, as análises de Raman foram realizadas em um
equipamento Dimension-P2TM Raman HR Model, com resolução de 150-1950 cm-1. O
detector utilizado foi CCD e a temperatura utilizada em todas as análises foi de -15ºC.
Reforma Seca do Metano: As reações catalíticas foram realizadas em um reator tubular de
quartzo com 150mg de catalisador a 700ºC e razão CO2/CH4=1/1. A vazão utilizada para
ambos os gases foi de 40 mL min-1. Antes do início das reações, os catalisadores foram
reduzidos in situ a 650ºC por 1h, sob fluxo de hidrogênio. Os produtos e os reagentes não
convertidos foram analisados em um cromatógrafo a gás (Varian, Modelo 3800), em linha
com a unidade de teste catalítico, mediante uma válvula de injeção automática. O
cromatógrafo contém dois detectores de condutividade térmica e colunas empacotadas do tipo
peneira molecular 13X, utilizando N2 como gás de arraste para análise do H2; e coluna do tipo
peneira molecular 13X seguida de coluna Porapak, utilizando He como gás de arraste para a
análise dos demais produtos. Os cromatogramas foram integrados com a ajuda de um
software próprio do cromatógrafo.
Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para as áreas superficiais específicas de
todos os catalisadores e suportes. Os métodos utilizados na preparação tanto dos suportes,
quanto dos catalisadores resultaram em materiais com elevadas áreas superficiais. Pode-se
observar um decréscimo da área superficial especifica da Al2O3 precipitada com a adição dos
demais metais.
Tabela 1. Área superficial específica dos catalisadores e suportes
Catalisadores/ Suportes
Al2O3
ZrO2
La2O3
10% La2O3/40%ZrO2/Al2O3
20% La2O3/30%ZrO2/Al2O3
30% La2O3/20%ZrO2/Al2O3
40% La2O3/10%ZrO2/Al2O3
Ni/10% La2O3/40%ZrO2/Al2O3
Ni/20% La2O3/30%ZrO2/Al2O3
Ni/30% La2O3/20%ZrO2/Al2O3
Ni/40% La2O3/10%ZrO2/Al2O3

2

SBET (m /g)
215,6
42,6
35,9
168,3
160,4
120,1
93,8
166,7
152,3
117,9
82,6

Para a análise da simetria e coordenação das espécies metálicas, na superfície dos
catalisadores foram realizadas medidas de UV-vis NIR e os resultados obtidos encontram-se
na Figura1. Estes espectros apresentam bandas somente na região do ultravioleta, não
apresentando nenhuma caracterização na região do visível. Estas bandas encontram-se entre
205 nm e 375 nm e estão relacionadas com a transferência de carga no NiO. Segundo a
literatura, estas bandas de absorção são normalmente atribuídos a taxa de transferência de
espécies octaédricas de Ni2+ para as vacâncias de NiO. A espécie de NiAl2O4, formada pela
maior interação do NiO com a alumina em altas temperaturas, pode não ter sido formada, já
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que as bandas correspondentes à sua formação encontram-se entre 600-645 nm e não foram
observadas [4]. A literatura mostra interbandas de transição para ZrO2 em fase monoclínica a
210 nm e 240 nm e para ZrO2 em fase tetragonal a 243 nm [5]. As bandas correspondentes a
La2O3 não foram identificadas, indicando que estas espécies estão fortemente interagidas.
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0,0
200
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(nm)os catalisadores. (a)Ni40%La2O3-10%ZrO2-Al2O3, (b)
Figura 1. Espectros de UV-vis para
Ni30%La2O3-20%ZrO2-Al2O3, (c) Ni20%La2O3-30%ZrO2-Al2O3 e (d) Ni10%La2O3- 40%ZrO2Al2O3.

A Figura 2 apresenta os difratogramas de DRX obtidos para os catalisadores. Pode-se
observar que houve estabilização da fase ZrO2 tetragonal sugerindo a formação de uma
solução sólida entre La2O3 e o ZrO2, pois observa-se o deslocamento do sinal para menores
ângulos de Bragg para todos os teores de La2O3 adicionados na rede cristalina de ZrO2. O
cátion La3+ (1,18A) apresenta um raio iônico maior que Zr (0,84A), conduzindo a um
aumento na distância interplanar na rede do ZrO2, originando o deslocamento do pico
principal para a esquerda [6].
Mediante os perfis de RTP apresentados na Figura 3 pode ser observada a presença de
quatro picos de redução, sendo os três primeiros relativos à redução de espécies de NiO e o
último pico atribuído a redução dos suportes. Nestes perfis pode-se observar um contínuo
deslocamento dos picos localizados a 300ºC e 450ºC para menores temperaturas de redução
conforme se aumenta o teor de La2O3 nos suportes [7]. O pico acima de 800ºC é atribuído a
redução do suporte. O aumento do teor de La2O3 deslocou este pico para menor temperatura,
indicando que as interações do La2O3, quando inserido na rede cristalina do ZrO2, modificam
seu comportamento redutivo, facilitando sua redução, o que pode ser relacionado com o
aumento da presença de vacâncias de oxigênio principalmente na superfície do suporte [8].
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Figura 2. Difratogramas dos catalisadores.2(a)Ni40%La2O3-10%ZrO2-Al2O3, (b) Ni30%La2O320%ZrO2-Al2O3, (c) Ni20%La2O3-30%ZrO2-Al2O3 e (d) Ni10%La2O3- 40%ZrO2-Al2O3.
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Figura 3. Perfil de redução dos catalisadores (a)Ni40%La2O3-10%ZrO2-Al2O3, (b) Ni30%La2O320%ZrO2-Al2O3, (c) Ni20%La2O3-30%ZrO2-Al2O3 e (d) Ni10%La2O3- 40%ZrO2-Al2O3.
A Figura 4 apresenta os espectros de Raman dos catalisadores. Nenhum sinal
característico de NiO foi encontrado, sugerindo que pode não haver NiO na superfície. As
pequenas bandas em 262, 307, 439 e 667 cm-1 caracterizam a fase tetragonal ZrO2, que
também foi identificada pela análise de DRX. Segundo a literatura, o pico característico do
La2O3 encontra-se a 406 cm-1. [9] No entanto, não foi encontrado em nenhuma amostra este
sinal. Isto indica, provavelmente, a formação de solução sólida entre ZrO2-La2O3, assim como
os resultados de DRX e UV-vis.
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Figura 4. Espectros de Raman dos catalisadores (a)Ni40%La2O3- 10%ZrO2-Al2O3, (b)
Ni30%La2O3-20%ZrO2-Al2O3, (c) Ni20%La2O3-30%ZrO2-Al2O3 e (d) Ni10%La2O3- 40%ZrO2Al2O3.
A Figura 5 apresenta a conversão dos reagentes CH4 e CO2 para todos os
catalisadores. Foi confirmada, após 6 h de reação, a formação de água em todas as reações,
mostrando que a reação reversa de deslocamento gás-água (CO2+H2  CO+H2O) acontece
paralelamente à reforma seca (CH4+CO2  CO+H2). Nesta figura, observa-se que a
conversão de CH4 e CO2 é crescente com o teor de lantânio: Ni/ZrO2
<Ni/La2O3<Ni10%La2O3/40%ZrO2/Al2O3<Ni20%La2O3/30%ZrO2/Al2O3~Ni30%La2O3/20%Zr2O2/Al2
O3~Ni40%La2O3/10%ZrO2/Al2O3. A conversão de CO2 para os catalisadores foi superior quando
comparada a conversão de metano, comprovando a ocorrência da reação reversa da shift.
Verifica-se ainda que com o aumento do teor de La2O3 houve uma melhora no desempenho
durante a reação de reforma seca.
A Figura 6 apresenta a a relação H2/CO onde se observa uma ligeira queda na razão
com o aumento do teor de lantânio. Isso esta de acordo com a ocorrência da reaçxão reversa
da shift, onde há um consumo do hidrogênio produzido e produção de CO. Os catalisadores
com maior teor de La2O3 foram os que apresentaram menor formação de coque (Tabela 2),
provavelmente devido a a reação entre o lantânio e o dióxido de carbono formando, o
carbonato de lantânio,que reage com o carbono depositado na superfície, formando CO2 e
regenerando o La2O3.
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Figura 5. Conversão de metano e dióxido de carbono (%) com o tempo. (◄ Ni/ZrO2, 
NiLa2O3 ► Ni10%La2O3-40%ZrO2-Al2O3, ▼ Ni20%La2O3-30%ZrO2-Al2O3,  Ni30%La2O320%ZrO2-Al2O3, ▲ Ni40%La2O3- 10%ZrO2-Al2O3)
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Figura 6. Formação de gás de síntese (H2/CO) com o tempo. (◄ Ni/ZrO2,  NiLa2O3 ►
Ni10%La2O3-40%ZrO2-Al2O3, ▼ Ni20%La2O3-30%ZrO2-Al2O3,  Ni30%La2O3- 20%ZrO2Al2O3, ▲ Ni40%La2O3- 10%ZrO2-Al2O3)
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Tabela 2: Formação de coque para os catalisadores estudados.
Catalisadores
Ni/ZrO2

Formação de carbono (mmol.h
1
)
0,17

Ni/La2O3

0,14

Ni/10% La2O3/40%ZrO2/Al2O3

0,19

Ni/20% La2O3/30%ZrO2/Al2O3

0,21

Ni/30% La2O3/20%ZrO2/Al2O3

0,21

Ni/40% La2O3/10%ZrO2/Al2O3

0,21

-

Conclusões
Os resultados mostram que os catalisadores Ni/La2O3-ZrO2-Al2O3 foram ativos na
reação de reforma seca do metano a 700ºC com alimentação CO2:CH4 = 1:1 e que a adição do
lantânio contribuiu para um aumento na conversão do metano e rendimento em H2 e CO.
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Resumo. O principal objetivo do trabalho será avaliar a produção biológica dos gases
hidrogênio e metano em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente tratando água
residuária industrial. Os experimentos serão realizados em dois sistemas operados em
paralelo, ambos contendo dois reatores em série, o primeiro acidogênico e o segundo
metanogênico. Como suporte de imobilização da biomassa para os reatores acidogênicos
serão utilizadas matrizes de polietileno de baixa densidade (sistema 1) e matrizes cúbicas de
espumas de poliuretano envoltas em estrutura rígida de polipropilelo (sistema 2). Para os
reatores metanogênicos serão utilizadas matrizes cúbicas de espuma de poliuretano envoltas
em estrutura rígida de polipropilelo para ambos os sistemas. 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 de produção de levedura e derivados, com valores médios de 14774 mg DQO.L-1,
8469 mg DBO.L-1, 826 mg NTK.L-1 e 2 mg SO4-2.L-1. A investigação experimental será
realizada em três etapas principais: 1) Estudos hidrodinâmicos; 2) Avaliação do desempenho
dos sistemas para diferentes tempos de detenção hidráulica (TDH); 3) Avaliação do
desempenho dos sistemas para diferentes vazões de recirculação da fase líquida.
Introdução
Durante muitas décadas têm-se utilizado antibióticos em doses subterapêuticas na
nutrição animal, visando aumentar a imunidade e reduzir os desafios sanitários do animal,
aumentando o seu desempenho e produtividade. Porém, a utilização desses antibióticos vem
sendo banida, principalmente pela União Européia e Japão, pois os consumidores estão se
preocupando com o fato de que os antibióticos podem promover o aparecimento de bactérias
patogênicas multirresistentes a esses antibióticos, e também podem apresentar resíduos na
carne e demais subprodutos animais.
Frente ao aumento das restrições do uso de antibióticos e a crescente demanda de
proteína animal para nutrição humana, produtos alternativos têm sido estudados e colocados
no mercado para substituir os antibióticos, visando manter, ou até mesmo aumentar, a
produtividade e desempenho dos animais. Neste contexto, diversas empresas vêm utilizando
leveduras e seus derivados como aditivos alimentares probióticos e prebióticos, sendo uma
alternativa segura e viável para substituição do uso de antibióticos na nutrição animal.
Probióticos são aditivos utilizados nas rações constituídos por microrganismos vivos
ou bactérias úteis que garantem o efetivo estabelecimento da população intestinal de
microorganismos e assegura uma melhor utilização dos alimentos. Prebióticos são
ingredientes nutricionais não digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro, estimulando
seletivamente o crescimento e a atividade de uma ou mais espécies de bactérias benéficas
intestinais, melhorando a saúde do seu hospedeiro.
Embora a utilização de leveduras e seus derivados já esteja estabelecida e bem
difundida no mercado atual de nutrição animal, a sua produção ainda é muito dependente de
usinas de açúcar e álcool instaladas nas proximidades da fábrica. Essa dependência não é
ditada pelo fornecimento de matéria prima (melaço ou açúcar) ou energia e vapor, mas
principalmente por não possuir , em geral, um sistema de tratamento e disposição adequado
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para as águas residuárias geradas na produção de levedura. Atualmente, estas fábricas
descartam os seus efluentes, ricos em carboidratos e proteínas, juntamente com os efluentes
da usina vizinha, sendo aplicados, juntamente com a vinhaça, no canavial como fertirrigação.
A composição dos efluentes gerados na produção de leveduras 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 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).
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
Reatores
Os experimentos serão realizados em dois sistemas operados em paralelos, ambos
contendo dois reatores em série, o primeiro acidogênico e o segundo metanogênico. Os
reatores em escala de bancada serão de leito fixo e fluxo ascendente, sendo que um sistema
utilizará matrizes de polietileno de baixa densidade e o outro utilizará matrizes de espumas de
poliuretano envoltas em estrutura rígida de polipropilelo como meio suporte para os
respectivos reatores acidogênicos. Para ambos os sistemas, os reatores metanogênicos
utilizarão como material suporte apenas matrizes de espumas de poliuretano envoltas em
estrutura rígida de polipropilelo.
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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 reator terá 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 dos reatores será vedada e os gases gerados serão direcionados para
um selo hídrico e posteriormente para um medidor de vazão, sendo finalmente liberado para a
atmosfera.
O aparato experimental de cada reator é apresentado na Figura 1.

Figura 1: Desenho esquemático do aparato experimental dos reatores acidogênicos e
metanogênicos.
Embora a operação dos reatores acidogênicos e metanogênicos sejam sem série, cada
reator será independente quanto ao seu sistema de alimentação, tendo cada um o seu
reservatório de água residuária e sua bomba de alimentação. Esta configuração tornará
possível a operação dos reatores de forma independente, podendo-se aplicar tempos de
detenção hidráulica diferentes para cada reator, acompanhando a sua reposta de desempenho.
Suporte para imobilização da biomassa
Como suporte de imobilização da biomassa para os reatores acidogênicos serão
utilizadas matrizes de polietileno de baixa densidade (Figura 2a), conforme estudado por
Fernandes (2008) e matrizes cúbicas de espumas de poliuretano envoltas em estrutura rígida
de polipropileno (Figura 2b). Para os reatores metanogênicos serão utilizados apenas matrizes
cúbicas de espumas de poliuretano envoltas em estrutura rígida de polipropileno.
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 2b.
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(a)
(b)
Figura 2: Foto ilustrativa dos suportes de biomassa estudados: a) matriz de polietileno de
baixa densidade; b) matriz de espuma de poliuretano envolta em estrutura rígida de
polipropileno.
Água residuária
A água residuária a ser estudada é proveniente de indústria de produção de levedura e
derivados, cujo fluxograma simplificado da fábrica é apresentado na Figura 3.
Fermentação
aeróbia da sacarose

Caldo fermentado

Efluente da fermentação

Centrifugação

Creme de levedura

Autólise
(alta temperatura e baixo pH)

Centrifugação

Parede celular

Efluente da autólise

Extrato de levedura

Evaporação

Secagem

Secagem

Secagem

Envase

Envase

Envase

Levedura
seca

Parede celular de
levedura seca

Extrato de levedura
seco

Figura 3 – Fluxograma simplificado da produção de leveduras e derivados.
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O efluente estudado será a mistura dos efluentes oriundos dos processos de
fermentação e autólise. A coleta do efluente industrial será feita semanalmente no tanque de
equalização da fábrica, sendo 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
5,47
DQO
14774 mg DQO.L-1
DBO
8469 mg DBO.L-1
NTK
826 mg N.L-1
Alcalinidade total
1646 mg CaCO3.L-1
Sulfato

2 mg SO4-2.L-1

A geração de efluente da produção de leveduras e derivados é de aproximadamente
110 m³ por tonelada de produto seco produzido. Considerando que uma empresa de porte
médio produz cerca de 1000 toneladas de produto seco por mês, a carga mensal de material
orgânico gerada por esta fábrica é da ordem de 1625 toneladas, apresentando-se como
altamente poluidora.
Para exemplificar e justificar o potencial energético deste efluente, segue cálculo
teórico da produção de hidrogênio através do seu tratamento: se utilizarmos o rendimento
máximo de produção de hidrogênio em reator de leito fixo tratando efluente a base de
sacarose obtido por Fernandes (2008) de 4,52 mol H2/mol sacarose, ou seja, 0,026 g H2/g
DQO, o efluente industrial a ser estudado teria um potencial de produção de 42,3 toneladas de
gás hidrogênio por mês.
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 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.
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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 e
metanogênicos serão coletadas para análise de microscopia ótica utilizando microscópio
Olympus modelo BX 60 e de microscopia eletrônica de varredura, utilizando microscópio
Zeiss DSM-960.
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 na produção de hidrogênio e metano para
diferentes tempos de detenção hidráulica (TDH). Finalmente, na terceira etapa será avaliado o
desempenho do sistema para diferentes vazões de recirculação da fase líquida, fixando-se o
TDH para a melhor condição encontrada na etapa anterior.
Em todas as etapas operacionais os sistemas serão operados em modo contínuo à
temperatura controlada de 25°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 e
vazões de recirculação.
O Ensaio para avaliação hidrodinâmica consiste em injetar-se um pulso, de um
determinado traçador, na entrada do reator em operação, e medir a variação que esse pulso
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 3 e 12 horas e entre 10
e 40 horas, respectivamente, baseando-se no volume de leito dos reatores. Para cada vazão de
alimentação testada será avaliada o perfil hidrodinâmico do reator para razões de recirculação
de 0,25 a 4.
Etapa 2 – Estudo da influência do TDH na eficiência dos reatores
Nesta etapa será analisado o desempenho dos reatores acidogênicos e metanogênicos
na produção de hidrogênio e metano, respectivamente, para diferentes tempo de detenção
hidráulica.
Serão testados tempos de detenção hidráulica de 12, 9, 6 e 3 horas para os reatores
acidogênicos (carga aplicadas na faixa de 30 a 120 kg DQO/m³/dia) e de 40, 30, 20 e 10 horas
para os reatores metanogênicos (carga aplicadas na faixa de 6 a 30 kg DQO/m³/dia). Para cada
condição operacional, os reatores acidogênicos serão desmontados e lavados, adicionando-se
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novos materiais suportes para a próxima condição a ser estudada. Amostras de lodo
acidogênico serão coletadas e analisadas por microscopia ótica para cada condição (item 4.5).
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. Nesta etapa experimental, devido à dificuldade de se
utilizar um tipo de traçador que não seja absorvido/degradado pela biomassa, pretende-se
utilizar pulsos de dextrana azul como traçador.
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 da razão de recirculação no desempenho dos reatores
Nesta etapa será analisado o comportamento dos reatores acidogênicos e
metanogênicos operando com diferentes razões de recirculação de efluente, ou seja, com
diferentes velocidades ascencionais. A vazão de alimentação será mantida constante,
adotando-se a melhor condição encontrada na Etapa 2, com razão de recirculação da fase
líquida de 0,25, 0,5, 0,75 e 1,0 para todos os reatores.
Como feito na etapa 2, para cada condição operacional, os reatores acidogênicos serão
desmontados e lavados, adicionando-se novos materiais suportes para a próxima condição a
ser estudada. Os reatores metanogênicos não serão desmontados, permanecendo com a mesma
biomassa para todas as condições operacionais testadas.
Ao final de cada TDH aplicado serão realizados ensaios hidrodinâmicos nos reatores
mantendo-se as condições atuais de operação (concentração de biomassa aderida, vazão de
alimentação de água residuária e vazão de recirculação) com o objetivo de avaliar o efeito do
crescimento da biomassa na hidrodinâmica do sistema. Nesta etapa experimental, devido à
dificuldade de se utilizar um tipo de traçador que não seja absorvido/degradado pela
biomassa, pretende-se utilizar pulsos de radioatividade como traçador.
Amostras de lodo acidogênico serão coletadas e analisadas por microscopia ótica para
cada condição. 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".
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.
Atividades / Trimestres
Montagem experimental
Etapa experimental 1
Etapa experimental 2
Etapa experimental 3
Análise dos resultados
Elaboração de artigos e relatórios

01

02

03

04

05

06

07

08
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Resumo. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência da utilização de diferentes tempos
de alimentação (2, 4 e 6 horas) e cargas orgânicas volumétricas (4,5 e 6,0 gDQO.L-1.d-1)
sobre o desempenho de um reator anaeróbio operado em batelada sequencial e contendo
biomassa imobilizada (AnSBBR), aplicado ao tratamento de efluente do processo de
produção de biodiesel. Estudando a carga orgânica volumétrica de 4,5 gDQO.L -1.d -1, a
operação com tempo de alimentação de 4 horas foi aquela que apresentou os maiores
valores de eficiência de remoção de matéria orgânica, os quais foram de 87 e 85 %,
para amostras filtradas e não filtradas do efluente. Sob carregamento orgânico
volumétrico de 6,0 gDQO.L -1 .d -1, os maiores valores de eficiência de remoção de
matéria orgânica foram obtidos com tempos de alimentação de 4 e 6 horas, os quais
ficaram em torno de 84 e 83 % em ambas as condições, para amostras filtradas e não
filtradas do efluente. Para ambas as cargas orgânicas volumétricas, a utilização de maiores
tempos de alimentação colaborou para minimizar a concentração de ácidos voláteis totais ao
longo do ciclo e no efluente, garantindo maior segurança e estabilidade ao processo.
Introdução
Atualmente verifica-se um aumento da demanda e, conseqüentemente, da potencial
necessidade de tratamento de águas residuárias resultantes dos processos de produção de
biocombustíveis. Os processos de tratamento biológicos anaeróbios são uma alternativa
interessante e devem ser considerados para tal, pois além de possibilitar a remoção da matéria
orgânica, produzem pelo biogás gerado o metano, tornando o processo de produção de
biocombustível economicamente mais vantajoso (Yazdani e Gonzalez, 2007). Com relação aos
processos anaeróbios de tratamento, em especial o reator anaeróbio operado em batelada
seqüencial e contendo biomassa imobilizada (AnSBBR), algumas estratégias de operação, tais
como o uso de um tempo de alimentação maior, tem sido uma importante ferramenta para o
controle do processo, podendo influenciar no desempenho do processo pela
biodisponibilidade do substrato contido na água residuária em tratamento, pela inibição ou
toxicidade de efluentes com alta carga orgânica ou com deficiência de nutrientes e/ou
alcalinidade (Borges et al., 2004; Orra et al., 2004). Além disso, maiores tempos de
alimentação garantem que a concentração de ácidos voláteis, intermediários do metabolismo
anaeróbio, não atinjam valores elevados, os quais seriam prejudiciais à biomassa (Bagley e
Brodkorb, 1999; Zaiat et al., 2001; Shizas e Bagley, 2002; Bezerra et al., 2009). Assim,
começaram a surgir em literatura alguns trabalhos relacionados ao tratamento anaeróbio de
efluente de processo de produção de biodiesel (Ito et al., 2005; Suehara et al., 2005; Nishio e
Nakashimada, 2007; Yang et al., 2008; Sabourin-Provost et al., 2009).
Neste contexto, esse trabalho teve como objetivo principal avaliar a influência do tempo
de alimentação e da carga orgânica volumétrica aplicada sobre a estabilidade e a eficiência de
um reator anaeróbio operado em batelada seqüencial contendo biomassa imobilizada
(AnSBBR) e com mistura por recirculação da fase líquida, utilizado para tratamento de efluente
proveniente do processo de produção de biodiesel.
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Material e Métodos
O reator, mostrado na Figura 1, com capacidade total de 3,0 L e mantido a 30 ± 1 ºC, foi
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, possuindo uma unidade para
automatizar as operações de carga, descarga e mistura por recirculação da fase líquida. O
sistema de recirculação foi composto por um reservatório lateral com capacidade total de 2,0 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; e de uma bomba peristáltica
com capacidade de até 30 L.h-1.
Uma bureta de 100 mL foi interligada ao sistema de recirculação para medidas de vazão
de recirculação. Como suporte de imobilização da biomassa, foi utilizada espuma de
poliuretano na forma de cubos de 1.0 cm de aresta. O suporte foi acondicionado entre placas
perfuradas de aço Inox – 316, dividindo a altura de 540 mm do reator em 5 estágios para evitar
a compactação do leito. O inóculo utilizado foi proveniente de um reator anaeróbio de manta de
lodo e escoamento ascendente (UASB), operando com bons resultados e tratando água
residuária de abatedouro de aves.
A água residuária utilizada foi proveniente do processo de produção de biodiesel em
laboratório, obtida a partir da separação do biodiesel formado dos coprodutos da reação. Foram
esses coprodutos, constituídos principalmente de glicerina formada, além de óleo de soja e de
metanol não reagidos, que formaram a água residuária utilizada, a qual foi preparada
dissolvendo-se a glicerina em água de torneira, sendo que, experimentalmente, 0,50 g de
glicerina corresponderam a, aproximadamente, 1,00 g de DQO.

Figura 1: Sistema utilizado para tratamento de efluente do processo de produção de biodiesel.
[Notação: 1 – Reator; 2 – Reservatório; 3 – Bomba de recirculação; 4 – Bureta; 5 – Válvula; 6 –
Bombas de alimentação; 7 – Reservatório de água residuária; 8 – Válvula de descarga; 9 –
Bomba de descarga; 10 – Coleta de efluente; 11 – Coleta de biogás; 12 – Unidades de controle;
linhas contínuas são hidráulicas; linhas tracejadas são elétricas].
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As principais variáveis, monitoradas de acordo com o Standard Methods for Examination
of Water and Wastewater (1995), foram: concentração de matéria orgânica (medida como DQO)
para amostras não filtradas (CST) e filtradas (CSF), alcalinidade a bicarbonato (AB), concentração
de ácidos voláteis totais (CAVT), concentração de sólidos totais (ST), totais voláteis (STV),
suspensos totais (SST) e suspensos voláteis (SSV). A concentração de metano e gás carbônico no
biogás (CCH4 e CCO2) foi analisada por cromatografia em fase gasosa, utilizando-se um
cromatógrafo da Hewlett Packard® modelo 6890 equipado com detector de condutividade
térmica. Ao final de cada condição operacional, foram retiradas do reator amostras de biomassa
imobilizada para (1) análise microbiológica, a qual foi realizada por microscopia óptica comum e
de contraste de fase por fluorescência, utilizando-se um microscópio da Olympus® modelo BX41,
e (2) para a análise das concentrações de sólidos totais (SST) e sólidos totais voláteis (SSTV)
presentes no interior do reator.
O modelo cinético de degradação de matéria orgânica utilizado foi desenvolvido por
Rodrigues et al. (2004), com base no modelo de Bagley e Brodkorb (1999). No modelo cinético,
o processo de degradação da matéria orgânica é simplificado e dividido em duas etapas. Na
primeira, o substrato é convertido em ácidos, e na segunda, esses mesmos ácidos são convertidos
em metano. Além disso, nas duas etapas, as reações de conversão foram consideradas como sendo
de primeira ordem. O modelo ainda admite a existência de uma concentração residual de substrato
e de ácidos voláteis totais nas quais as respectivas velocidades de reação tendem a zero. A rota de
degradação da matéria orgânica é mostrada na Equação (1), na qual a, b e c são os coeficientes
estequiométricos, e k1 e k2, os parâmetros cinéticos aparentes do modelo.
As equações das velocidades de consumo de substrato (rS), formação de ácidos voláteis
totais (rAVT) e formação de metano (rM) são mostradas nas Equações (2), (3) e (4), sendo k1S,
k1AVT, k2AVT e k2M os mesmos parâmetros cinéticos aparentes, só que associados ao consumo do
substrato, à formação dos ácidos voláteis totais, ao consumo dos ácidos voláteis e à formação do
metano, respectivamente. CSF e CAVT são, respectivamente, as concentrações de matéria orgânica
filtrada (substrato) e de ácidos voláteis totais, e CSR e CAVTR, seus valores residuais. O balanço de
massa para o reator é mostrado a seguir, sendo F a vazão volumétrica, e CSAFLO e CAVTO os
valores de concentração de matéria orgânica filtrada e de ácidos voláteis totais no início do ciclo,
no interior do reator, respectivamente.
k1
k2
a ⋅ S →
b ⋅ AVT →
c⋅M
rS = k1⋅S ⋅ (C SF − C SR )

rAVT = k 1⋅AVT ⋅ (CSF − C SR ) − k 2⋅AVT ⋅ (C AVT − C AVTR )
rM = k 2⋅M ⋅ (C AVT − C AVTR )
dV
=F
dt
dC SF F
= ⋅ (C SAFLO − C SF ) − rS
dt
V
dC AVT F
= ⋅ (C AVTO − C AVT ) + rAVT
dt
V
dC M
F
= − ⋅ C M + rM
dt
V

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

O estudo da influência do tempo de alimentação e da carga orgânica volumétrica
(COV) sobre a estabilidade e a eficiência do reator foi realizado através da variação do tempo
de alimentação e da concentração de matéria orgânica no afluente do reator, respectivamente.
Três tempos de alimentação foram estudados (2, 4 e 6 horas), para duas cargas orgânicas
volumétricas (4,5 e 6,0 gDQO.L-1.d-1, os quais corresponderam à concentrações de matéria
orgânica no afluente de 3.0 e 4.0 gDQO.L-1, respectivamente).
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O reator foi operado à temperatura de 30 ± 1°C, em ciclos de operação de 8 horas. O
volume total (V) de meio reacional no sistema foi de 3,0 L: 1,5 L no reator e 1,5 L no
reservatório lateral. A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no início de um
ciclo de operação, era iniciada a recirculação do meio a uma velocidade de recirculação de
0,19 cm.s-1, durante 470 minutos, sendo o valor desta velocidade já otimizado em estudo
anterior (Ramos et al., 2003).
Simultaneamente à recirculação, era iniciada a alimentação de um volume de água
residuária a ser tratada de aproximadamente 1,5 L, durante um período variado, utilizando-se
vazão constante, no qual era estabelecida a estratégia de alimentação. Ao término do ciclo, 1,5
L de meio era descarregado do reservatório lateral durante aproximadamente 10 minutos,
sendo o restante de meio, denominado de volume residual, mantido no interior do reator.
Portanto, o volume alimentado ou descarregado por ciclo, ou seja, o volume renovado,
correspondeu aproximadamente ao volume de meio no reservatório lateral, a qual foi 1,5 L. O
volume restante, denominado volume residual, também de 1,5 L, foi mantido no interior do
reator. A estratégia de alimentação foi estabelecida pelo tempo de carga do reator nas
seguintes condições: (a) período de alimentação de 2 horas, caracterizando a operação em
batelada alimentada durante 25 % do ciclo; (b) período de alimentação de 4 horas,
caracterizando a operação em batelada alimentada durante 50 % do ciclo; e (c) período de
alimentação de 6 horas, caracterizando a operação em batelada alimentada durante 75% do
ciclo. Terminados os ensaios de tempo de alimentação para COV de 4,5 gDQO.L-1.d-1, os
mesmo ensaios foram realizados para COV de 6,0 gDQO.L-1.d-1.

Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta os valores médios das variáveis monitoradas no afluente e no
efluente do reator, para os três tempos de alimentação estudados sob COV de 4,5 gDQO.L-1.d-1,
enquanto a Figura 2 ilustra os valores de concentração de matéria orgânica no efluente do reator
durante todo o período de operação sob esta carga. A variação do tempo de alimentação com o
reator operando sob COV de 4,5 gDQO.L-1.d-1 mostrou que, para tempos de alimentação de 2 e 6
horas, os valores médios de eficiência de remoção de matéria orgânica foram os mesmos,
situando-se em torno de 84 e 83 % para amostras filtradas e não filtradas do efluente,
respectivamente. Por sua vez, a operação com tempo de alimentação de 4 horas mostrou melhores
valores de eficiência, os quais foram de 87 e 85 %, para amostras filtradas e não filtradas do
efluente, respectivamente. Pela Tabela 1, verifica-se que, em termos médios, não houve diferença
significativa entre os valores de concentração de ácidos voláteis no efluente para a operação em
batelada alimentada de 4 e 6 horas, os quais mantiveram-se em torno de 146 mgHAc.L-1. Por sua
vez, a utilização de um tempo de alimentação de 2 horas levou à um ligeiro aumento no valor da
concentração de ácidos voláteis no efluente, a qual manteve-se em torno de 174 mgHAc.L-1. A
análise dos perfis, ilustrados pelas Figuras 3(a) e 3(b), permite verificar, respectivamente, uma
queda nos valores máximos de concentração de matéria orgânica e de ácidos ao longo do ciclo,
para as condições em que foram utilizados maiores tempos de alimentação (4 e 6 horas).
A Tabela 2 apresenta os valores médios das variáveis monitoradas no afluente e no
efluente para os três tempos de alimentação estudados sob COV de 6,0 gDQO.L-1.d-1,
enquanto a Figura 4 ilustra os valores de concentração de matéria orgânica no efluente do
reator ao longo de todo o período de operação nesta carga. Para COV de 6,0 gDQO.L-1.d-1, foi
verificado uma sensibilidade maior do desempenho do reator às variações do tempo de
alimentação, em relação à COV anterior, de 4,5 gDQO.L-1.d-1. As condições operacionais
com tempos de alimentação de 4 e 6 horas foram aquelas em que o reator apresentou os
melhores resultados em termos de eficiência de remoção de matéria orgânica, os quais foram
de 84 e 83 %, para amostras filtradas e não filtradas do efluente, respectivamente, para ambas
as condições, contra 71 e 70 %, para amostras filtradas e não filtradas do efluente,
respectivamente, para a operação com tempo de alimentação de 2 horas (Tabela 2). Com
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relação à concentração de ácidos voláteis totais no efluente, conforme também verificado na
COV de 4,5 gDQO.L-1.d-1, a operação com tempo de alimentação de 2 horas foi aquela que
provocou o maior valor para aquela variável: 382 mgHAc.L-1, contra 298 e 200 mgHAc.L-1
para as operações com tempos de alimentação de 4 e 6 horas, respectivamente. As Figuras
5(a) e 5(b) também mostram, respectivamente, uma queda nos valores máximos de
concentração de matéria orgânica e de ácidos voláteis totais ao longo do ciclo, para as
condições em que foram utilizados maiores tempos de alimentação.
Tabela 1: Valores médios das variáveis monitoradas para COV de 4.5 gDQO.L-1.d-1.
Efluente
Variável
Afluente
ta = 2 h (a)
ta = 4 h (b)
ta = 6 h (c)
CST (mgDQO.L-1) 3078 ± 186 (48) 538 ± 90 (14)
468 ± 64 (18)
527 ± 69 (13)
83 ± 2 (14)
85 ± 2 (18)
83 ± 2 (13)
ST (%)
-1
(14)
(18)
CSF (mgDQO.L )
503 ± 89
413 ± 57
498 ± 70 (13)
84 ± 2 (14)
87 ± 2 (18)
84 ± 2 (13)
SF (%)
-1
(17)
(5)
(7)
CAVT (mgHAc.L )
64 ± 9
174 ± 50
146 ± 36
144 ± 33 (8)
AB (mgCaCO3.L-1) 2631 ± 216 (17) 2430 ± 300 (5) 2588 ± 119 (7) 2405 ± 169 (8)
pH
8.4 ± 0.1 (17)
8.0 ± 0.1 (5)
8.0 ± 0.2 (7)
7.8 ± 0.1 (8)
ST (mg.L-1)
4351 ± 231 (13) 4126 ± 486 (4) 3861 ± 145 (5) 3882 ± 176 (4)
STV (mg.L-1)
1471 ± 99 (13) 1211 ± 240 (4) 959 ± 154 (5) 1272 ± 233 (4)
-1
SST (mg.L )
73 ± 43 (13)
39 ± 35 (4)
21 ± 20 (5)
50 ± 40 (4)
SSV (mg.L-1)
51 ± 42 (13)
27 ± 25 (4)
15 ± 12 (5)
27 ± 20 (4)
COVRSF
3.86 (1)
4.06 (1)
3.81 (1)
(gDQO.L-1.d-1)
COVRST
3.80 (1)
3.98 (1)
3.77 (1)
(gDQO.L-1.d-1)
COERSF
105 (1)
109 (1)
105 (1)
(mgDQO.gSTV-1.d-1)
COERST
104 (1)
107 (1)
104 (1)
(mgDQO.gSTV-1.d-1)
% CH4 - % CO2
75 - 25
71 - 29
72 - 28
Os números entre parênteses indicam o número de amostras consideradas no cálculo da média.
Período da condição (dias): (a) / (b) / (c) = (28) / (31) / (31)
Biomassa imobilizada presente no interior do reator (valor médio para esta COV):
S’ST = 1928 mgST.g esp-1; S’STV = 1676 mgSTV.g esp-1;
SST = 42,2 gST.L-1; SSTV = 36,7 gSTV.L-1; SSTV/SST = 0,87 gSTV.gST-1.
COVR SF =

COER SF

(CSINF − CSF ) ⋅ n ⋅ VA
V

(C − CSF ) ⋅ n ⋅ VA
= SINF
M STV

COVRST =
COER ST

(CSINF − CST ) ⋅ n ⋅ VA
V

(C − C ST ) ⋅ n ⋅ VA
= SINF
M STV
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Figura 2: Concentração de matéria orgânica no efluente para os três tempos de alimentação
estudados durante todo período de operação sob carga orgânica volumétrica de
4.5 gDQO.L-1.d-1.
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Figura 3: Perfis de concentração de matéria orgânica (a), ácidos voláteis totais (b) e metano
na fase gasosa (c), para os três tempos de alimentação estudados, sob COV de
4.5 gDQO.L-1.d-1.
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Figura 4: Concentração de matéria orgânica no efluente para os três tempos de alimentação
estudados durante todo período de operação sob carga orgânica volumétrica de
6.0 gDQO.L-1.d-1.
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Figura 5: Perfis de concentração de matéria orgânica (a), ácidos voláteis totais (b) e metano
na fase gasosa (c), para os três tempos de alimentação estudados, sob COV de
6.0gDQO.L1.d1.
Tabela 2: Valores médios das variáveis monitoradas para COV de 6.0 gDQO.L-1.d-1.
Variável
Efluente
Afluente
(a)
ta = 2 h
ta = 4 h (b)
ta = 6 h (c)
CST (mgDQO.L-1)
4010 ± 308 (58) 1228 ± 107 (13) 713 ± 106 (17)
658 ± 75 (15)
70 ± 3 (13)
83 ± 2 (17)
83 ± 2 (15)
ST (%)
CSF (mgDQO.L-1)
1181 ± 114 (13) 651 ± 93 (17)
608 ± 76 (15)
(13)
(17)
71 ± 3
84 ± 2
84 ± 2 (15)
SF (%)
CAVT (mgHAc.L-1)
64 ± 16 (37)
382 ± 67 (20)
298 ± 76 (8)
200 ± 41 (10)
-1
(37)
(20)
(8)
AB (mgCaCO3.L ) 3482 ± 153
2855 ± 238
3345 ± 309
3091 ± 291 (10)
pH
8.4 ± 0.1 (37)
7.9 ± 0.1 (20)
8.1 ± 0.1 (8)
8.0 ± 0.1 (10)
-1
(16)
(6)
(3)
ST (mg.L )
5891 ± 910
4761 ± 176
5232 ± 226
5185 ± 284 (6)
(6)
STV (mg.L-1)
1678 ± 311 (16) 1458 ± 87 (6) 1465 ± 210 (3) 1509 ± 163
97 ± 50 (16)
29 ± 23 (6)
31 ± 9 (3)
21 ± 12 (6)
SST (mg.L-1)
SSV (mg.L-1)
COVRSF
(gDQO.L-1.d-1)
COVRST
(gDQO.L-1.d-1)
COERSF
(mgDQO.gSTV-1.d-1)
COERST
(mgDQO.gSTV-1.d-1)
% CH4 - % CO2

80 ± 39 (16)

20 ± 10 (6)

23 ± 13 (3)

29 ± 11 (6)

-

4.24 (1)

5.04

(1)

5.10

(1)

-

4.17 (1)

4.94

(1)

5.03

(1)

-

105 (1)

125

(1)

127

(1)

-

104 (1)

123

(1)

125

(1)

-

67 - 33

73 - 27

74 - 26

Os números entre parênteses indicam o número de amostras consideradas no cálculo da média.
Período da condição (dias): (a) / (b) / (c) = (38) / (37) / (25)
Biomassa imobilizada presente no interior do reator (valor médio para esta COV):
S’ST = 1807 mgST.g esp-1; S’STV = 1572 mgSTV.g esp-1;
SST = 46.2 gST.L-1; SSTV = 40.3 gSTV.L-1; SSTV/SST = 0.87 gSTV.gST-1.

Os valores dos parâmetros cinéticos estimados, para os três tempos de alimentação
estudados, nas COVs de 4.5 e 6.0 gDQO.L-1.d-1, são apresentados na Tabela 3. Para ambas
COVs, foi verificado um aumento praticamente linear dos valores de k1S com o aumento do
tempo de alimentação: 0.569, 2.17 e 3.12 h-1, para COV de 4.5 gDQO.L-1.d-1, e 0.379, 1.91 e
3.15 h-1, para COV de 6.0 gDQO.L-1.d-1, para tempos de alimentação de 2, 4 e 6 horas,
respectivamente. Por sua vez, com relação ao parâmetro k1S/k1AVT, para COV de 4.5 gDQO.L1 -1
.d , a batelada alimentada de 4 horas foi a que apresentou o maior valor: 36, contra 11 e 26
obtido para as bateladas alimentadas de 2 e 6 horas, respectivamente. Já para COV de 6.0
gDQO.L-1.d-1, o parâmetro k1S/k1AVT apresentou um aumento praticamente linear com o
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tempo de alimentação: 9, 21 e 35, para tempos de alimentação de 2, 4 e 6 horas,
respectivamente, ratificando os melhores resultados obtidos nas operações com maiores
tempos de alimentação. Com relação à análise dos parâmetros k2AVT, k2M, CAVTR e k2AVT/k2M,
esta foi prejudicada devido aos baixos valores obtidos para estes parâmetros, os quais não
apresentaram uma tendência definida e, portanto, não foram apresentados na Tabela 3.
Tabela 3: Valores dos parâmetros cinéticos estimados para as condições estudadas.
COV = 4.5 gDQO.L-1.d-1
COV = 6.0 gDQO.L-1.d-1
Parâmetro
ta = 2 h
ta = 4 h
ta = 6 h
ta = 2 h
ta = 4 h
ta = 6 h
k1S (h-1)
0.569
2.17
3.12
0.379
1.91
3.15
-1
k1AVT (h )
0.05
0.06
0.12
0.04
0.09
0.09
-1
649
498
546
772
689
674
CSR (mgDQO.L )
k1S/k1AVT
11
36
26
9
21
35
A Figura 6 ilustra os valores de eficiência de remoção de matéria orgânica pelo reator em
função do tempo de alimentação para diferentes COVs. A análise da Figura 6 permite verificar uma
maior sensibilidade do desempenho do reator às variações do tempo de alimentação para maiores
valores de COV, de modo que a operação do reator sob altas COVs sugere a utilização de maiores
tempos de alimentação.
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Figura 6: Eficiência de remoção de matéria orgânica para amostras filtradas do efluente em
função do tempo de alimentação para diferentes cargas orgânicas volumétricas.

Conclusões
A influência do tempo de alimentação sobre o desempenho do reator foi mais significativa para
operação do reator sob COV de 6,0 gDQO.L-1.d-1 do que para 4,5 gDQO.L-1.d-1. Dentre os três
tempos de alimentação estudados sob COV de 4,5 gDQO.L-1.d-1, a operação com tempo de
alimentação de 4 horas foi aquela que apresentou os maiores valores de eficiência de remoção de
matéria orgânica. Já sob COV de 6,0 gDQO.L-1.d-1, os maiores valores de eficiência foram
obtidos durante a operação do reator com tempos de alimentação de 4 e 6 horas. Tanto para carga
de 4,5 gDQO.L-1.d-1, como para carga de 6,0 gDQO.L-1.d-1, a utilização de maiores tempos de
alimentação colaborou para minimizar a concentração de ácidos voláteis totais ao longo do ciclo e
também no efluente.
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Resumo. Neste trabalho foi estudada a aplicação do reator anaeróbio operado em batelada
seqüencial contendo biomassa granulada e agitação mecânica (ASBR) ao tratamento do
efluente do processo de produção de biodiesel, visando à remoção da matéria orgânica e a
obtenção de metano. A estabilidade e eficiência do ASBR de 5 litros, operado a 50 rpm e
30ºC foram analisadas em função do aumento de carga orgânica e do tempo de enchimento
do reator. Na primeira fase, o ASBR foi operado em batelada sendo: 2,0 litros
alimentado/descarregado em 10 minutos, o tempo do ciclo de 8 horas, e as concentrações de
afluente 1000, 2000 e 3000 mgDQO.L-1. Na segunda fase, o ASBR foi operado em batelada
sendo: 1,0 litro alimentado/descarregado em 10 minutos, o tempo do ciclo de 4 horas, e as
concentrações de afluente 1000 e 2000 mgDQO.L-1. Na terceira fase, o ASBR foi operado em
batelada alimentada sendo: 2,0 litros alimentado/descarregado em 4 horas, o tempo do ciclo
de 8 horas, e as concentrações de afluente 1000, 2000 e 3000 mgDQO.L-1. Na quarta fase, o
ASBR foi operado em batelada alimentada sendo: 1,0 litro alimentado/descarregado em 2
horas, o tempo do ciclo de 4 horas, e as concentrações de afluente 1000, 2000 e
3000 mgDQO.L-1. Na primeira fase a eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 87 e
81% para os ensaios em batelada com tempo de ciclo de 8 h e concentração afluente de 1000
e 2000 mgDQO.L-1 (1,23 e 2,52 gDQO.L-1.d-1), respectivamente., não se obtendo estabilidade
operacional para concentração de 3000 mgDQO.L-1. Comparando-se os resultados da
primeira fase com os da terceira fase, observou-se que a eficiência de remoção não foi
melhorada com o aumento do tempo de enchimento, sendo de 88% (1000 mgDQO.L-1) e de
81% (de 2000 mgDQO.L-1) para tempos de enchimento de 4 horas, concluindo que a
alimentação gradual não melhorou a remoção de matéria orgânica. Na segunda fase a
eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 88 e 80% para os ensaios em batelada e
tempo de ciclo de 4 horas para as concentração afluente de 1000 e 2000 mgDQO.L-1 (1,29 e
2,49 gDQO.L-1.d-1), respectivamente. Comparando-se os resultados da segunda fase com os
da quarta fase observou-se que a eficiência de remoção não foi melhorada com o aumento do
tempo de enchimento, sendo de 88% (1000 mgDQO.L-1) e de 83% (2000 mgDQO.L-1) para
tempos de enchimento de 2 horas, respectivamente, concluindo que a alimentação gradual
não melhorou a remoção de matéria orgânica. Para a condição de operação com
3000 mgDQO.L-1 comparando-se os resultados da terceira fase e da quarta fase observa-se
que a eficiência de remoção diminui de 81% (3,71 gDQO.L-1.d-1) (tempo de ciclo de 8 horas e
tempo de alimentação de 4 horas) para 70% (3,89 gDQO.L-1.d-1) (tempo do ciclo para 4
horas e o tempo de alimentação para 2 horas).
Introdução
Atualmente, verifica-se em literatura um aumento da potencial necessidade de
tratamento de águas residuárias resultantes dos processos de produção de biocombustíveis.
Em especial os processos de tratamento biológicos anaeróbio devem ser considerados, pois
além de possibilitar a remoção da matéria orgânica, produzem pelo biogás gerado o metano,
tornando o processo de produção de biocombustível economicamente mais vantajoso (Ito et
al., 2005; Nishio et al., 2007; Yang et al., 2008; Yazdani e Gonzalez, 2007).
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Neste contexto, esse projeto dá continuidade à linha de pesquisa referente ao estudo da
aplicação tecnológica do reator ASBR (Zaiat et al., 2001), utilizando-o no tratamento de
efluente do processo de produção de biodiesel, especificamente do efluente gerado na etapa
de reação de transesterificação seguida da operação unitária de separação por sedimentação.
Em tal etapa tem-se como efluente o co-produto glicerina e os reagentes não convertidos óleo
de soja e metanol. Vale destacar que a glicerina possui valor comercial como co-produto,
sendo muitas vezes aproveitada como tal. Entretanto, o processo de produção de biodiesel
gera entre 10 a 18% (base mássica) de glicerina bruta que, com a crescente produção do
biocombustível pretendida para os próximos anos, dificilmente poderá ser vendida na sua
totalidade como matéria-prima para as indústrias, como a de cosméticos, por exemplo. Assim,
a importância desse trabalho se baseia na potencial necessidade de tratamento desse efluente,
principalmente para uma unidade de produção de biodiesel em pequena escala, visando a
obtenção de metano pelo biogás gerado.
Dessa forma, esse projeto tem como objetivo principal avaliar a aplicação de um reator
anaeróbio operado em batelada seqüencial com biomassa granulada e agitação mecânica
(ASBR) ao tratamento de efluente proveniente do processo de produção de biodiesel, visando
a remoção da matéria orgânica e a obtenção de metano. A estabilidade e eficiência do reator
serão analisadas em função do aumento de carga orgânica imposta ao sistema variando-se a
concentração afluente e também o tempo de enchimento do reator.
Material e Métodos
A Figura 1 apresenta o esquema do biorreator com agitação mecânica (modelo BIOFLO
III , fabricado pela New Brunswick Scientific Co.), constituído por um frasco de vidro de 20
cm de diâmetro e 20 cm de altura, com capacidade total de 6 L e capacidade útil de 5 L,
contendo lodo granulado e operado em batelada sequencial (ASBR). A agitação fixa de 50
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 o responsável pelo acionamento/parada das bombas e do agitador, de
modo a implementar as etapas da operação em batelada seqüencial: alimentação, reação,
sedimentação e descarga. A temperatura foi controlada pela jaqueta da parte inferior do reator
ligada a um banho ultratermostatizado (marca Marconi modelo MA-184).
O inóculo utilizado nos experimentos (volume de 2 L) 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 apresenta uma
concentração de sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais (SVT) de 62 e 51 g.L-1,
respectivamente.
A água residuária utilizada foi proveniente do processo industrial de produção de
biodiesel da Usina Bioverde (Bioverde Indústria e Comércio de Biocombustiveis Ltda.),
localizada em Taubaté, SP. Tal efluente é gerado na etapa de reação de transesterificação
seguida das operações unitárias de separação biodiesel-glicerina por sedimentação e
separação glicerina-metanol por destilação, sendo este formado pelo co-produto glicerina na
sua maior proporção e os reagentes não convertidos óleo de soja e metanol em menores
proporções.
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), de 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)
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e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio
descarregado. As análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (1995).
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Figura 1: Esquema do reator anaeróbio com agitação operado em bateladas seqüenciais
contendo biomassa granulada. (a) Reator [ 1 – Biorreator BIOFLO III (New Brunswick Scientific
Co.) com capacidade de 5 L (a = 26 cm; b = 16 cm; c = 8 cm; d = 20 cm) e um impelidor tipo turbina
com seis pás planas (e = 2 cm; f = 1.5 cm; g = 6 cm) contendo biomassa granulada (i – região de alta
concentração de biomassa; ii – região de baixa concentração de biomassa); 2 – Afluente; 3 – Bomba
de alimentação; 4 – Bomba de descarga; 5 – Sistema de agitação; 6 – Sistema de automação; 7 –
Efluente; 8 – Controle de temperatura pela jaqueta do fundo ] e (b) impelidores tipo turbina com seis
lâminas planas em detalhe.

A produção e a composição do biogás gerado pela degradação anaeróbia foram
analisadas, respectivamente, por gasômetro de deslocamento de solução de NaOH
(concentração 50 g.L-1) para absorção do CO2, e por cromatografia em fase gasosa utilizandose um cromatógrafo Hewlett Packard® modelo 6890 equipado com detector de condutividade
térmica e coluna Porapak Q® (2 x 1/4’’ – 80 a 100 mesh). O gás de arraste utilizado será o
hidrogênio, numa vazão de 50 mL/min. A temperatura da coluna, do injetor e do detector
serão, respectivamente, 35, 60 e 160 ºC e o volume de cada amostra coletada de 1 mL.
O procedimento experimental foi realizado em quatro fases conforme apresentado nas
Tabelas 1 e 2. A primeira fase constou em submeter o ASBR a concentrações crescentes de
afluente no intuito de avaliar o efeito da carga orgânica sobre a eficiência e estabilidade do
biorreator. A etapa de alimentação foi de 10 min, caracterizando a operação em batelada, a
etapa de sedimentação foi de 30 min e a etapa de descarga foi de 20 min, restando, portanto,
429 min para a etapa de reação, pois 1 min foi dado como intervalo entre as etapas de
alimentação e descarga como fator de segurança no sincronismo das bombas. As
concentrações do afluente estudadas na condição de batelada foram: 1000, 2000 mgDQO.L-1.
A segunda fase constou em manter as mesmas condições de operação da primeira etapa
o ASBR diminuindo o tempo do ciclo para 4 horas conforme mostrados nas tabelas 1 e 2. A
etapa de alimentação foi de 10 min, caracterizando a operação em batelada, a etapa de
sedimentação foi de 30 min e a etapa de descarga foi de 20 min. As concentrações do afluente
estudadas na condição de batelada foram de 1000, 2000 mgDQO.L-1.
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Tabela 1: Resumo das condições dos ensaios realizados na operação em batelada
CSAFL
NaHCO3
Período
Número
Fase
Condição
-1
(g.L-1)
(dias)
Ciclos
(mgDQO.L )
B-1000 - 8 h
1000
1,0 / 1,5
22 / 14
66 / 42
primeira
B-2000 - 8 h
2000
3,0
35
105
B-1000 - 4 h
1000
1,5
21
126
segunda
B-2000 - 4 h
1000
3,0
21
126
*: B – operação em batelada; BA – operação em batelada alimentada (8/4 h – ciclo de 8 h com 4 horas de
alimentação; 4/2 h – ciclo de 4 horas com alimentação de 2 horas)

A terceira fase constou em operar o ASBR em batelada alimentada com tempo de
enchimento de 4 horas, sendo o tempo total de ciclo de 8 horas. As concentrações de afluente
foram de 1000, 2000 e 3000 mgDQO.L-1 no intuito de avaliar a interação entre os efeitos da
estratégia de alimentação e da carga orgânica sobre a eficiência e estabilidade do biorreator.
Foram mantidos o volume total de 5 L de meio líquido no reator e o volume alimentado e
descarregado de 2,0 L. Também foram mantidos o tempo de sedimentação de 30 min, o
tempo de descarga de 10 min e a agitação de 50 rpm. O objetivo dessa etapa foi verificar uma
potencial melhoria da eficiência do sistema em função da mudança do tempo de enchimento
do reator.
A quarta fase constou em operar o ASBR em batelada alimentada com tempo de
enchimento de 2 horas, sendo o tempo total de ciclo de 4 horas. As concentrações de afluente
foram de 1000, 2000 e 3000 mgDQO.L-1 no intuito de avaliar a interação entre os efeitos da
estratégia de alimentação e da carga orgânica sobre a eficiência e estabilidade do biorreator.
Foram mantidos o volume total de 5 L de meio líquido no reator e o volume alimentado e
descarregado de 1,0 L. Também foram mantidos o tempo de sedimentação de 30 min, o
tempo de descarga de 10 min e a agitação de 50 rpm. O objetivo dessa etapa foi verificar uma
potencial melhoria da eficiência do sistema em função da mudança do tempo de enchimento
do reator.
Tabela 2: Resumo das condições dos ensaios realizados na operação em batelada alimentada
seguida de batelada
CSAFL
NaHCO3
Período
Número
Fase
Condição
-1
-1
(g.L
)
(dias)
Ciclos
(mgDQO.L )
BA-1000 – 8/4 h
1000
1,5
23
69
BA-2000 – 8/4 h
terceira
1000
3,0
21
63
BA-3000 – 8/4 h
3000
4,5
23
69
BA-1000 – 4/2 h
1000
1,5
30
180
BA-2000 – 4/2 h
quarta
2000
3,0
22
132
BA-3000 – 4/2 h
3000
4,5
28
168
*: B – operação em batelada; BA – operação em batelada alimentada (8/4 h – ciclo de 8 h com 4 horas de
alimentação; 4/2 h – ciclo de 4 horas com alimentação de 2 horas)

Resultados e Discussão
Na primeira fase (2 primeiras condições), o ASBR foi operado em batelada (tempo de
alimentação de 10 min, ou seja, uma relação entre o tempo de enchimento e o tempo total de
ciclo de 0,02) com o objetivo de verificar qual seria a máxima concentração afluente e,
consequentemente, a maior carga orgânica (volumétrica e/ou específica) possível de ser
aplicada na qual o sistema apresentasse estabilidade e eficiência (Tabelas 3 e 4).
A primeira condição de operação foi de 36 dias (108 ciclos) e tempo de enchimento de
10 min, com concentração afluente não filtrado de 1002 ± 37 mgDQO.L-1, resultando em uma
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carga orgânica volumétrica aplicada de 1,23 gDQO.L-1.d-1, sendo o afluente suplementado
com 1,0 gNaHCO3.L-1 durante os primeiros 22 dias sendo necessário aumentar a
suplementação para 1,5 gNaHCO3.L-1, sendo o período de operação de 14 dias. Foi possível
observar a estabilidade do sistema, obtendo-se eficiência de remoção de 87%, em termos de
amostras filtradas. A concentração de ácidos voláteis totais foi baixa, tanto no afluente (50
mgHAc.L-1) quanto no efluente (32 mgHAc.L-1), os valores de alcalinidade a bicarbonato do
afluente e do efluente foram praticamente iguais (968 mgCaCO3.L-1). O volume de metano
produzido por ciclo foi de 72,9 mLCNTP para uma concentração de 10,4 mmol.L-1 e
composição de 73% (admitindo apenas CH4 e CO2).
A segunda condição foi de 35 dias (105 ciclos) e tempo de enchimento de 10 min, com
concentração afluente não filtrado de 2060 mgDQO.L-1, resultando em uma carga orgânica
volumétrica aplicada de 2,52 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente suplementado com
3,0 gNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema, obtendo-se uma eficiência
de remoção de 81%, em termos de amostras filtradas. A concentração de ácidos voláteis totais
foi baixa, tanto no afluente (72 mgHAc.L-1) quanto no efluente (77 mgHAc.L-1), os valores de
alcalinidade a bicarbonato do afluente e do efluente foram praticamente iguais
(1836 mgCaCO3.L-1). O volume de metano produzido por ciclo foi de 318,9 mLCNTP para uma
concentração de 13,9 mmol.L-1 e composição de 68% (admitindo apenas CH4 e CO2).
Tabela 3: Valores médios das variáveis monitoradas nos ensaios
CS (mgDQO/L)
εS (%)
CSAFL
(mgDQO.L-1)
CST
CSF
εST (%)
εSF (%)
B-1000 - 8 h
0,02
1002 ± 37
210 ± 58
133 ± 45
79 ± 6
87 ± 5
B-2000 - 8 h
0,02
2060 ± 110
578 ± 81
391 ± 53
72 ± 4
81 ± 3
B-1000 - 4 h
0,04
1045 ± 76
169 ± 37
121 ± 10
84 ± 4
88 ± 1
B-2000 - 4 h
0,04
1997 ± 125
582 ± 76
392 ± 73
71 ± 4
80 ± 4
BA 1000 - 8/4 h
0,50
1033 ± 22
181 ± 30
120 ± 14
83 ± 3
88 ± 1
BA 2000 - 8/4 h
0,50
2037 ± 66
684 ± 149
391 ± 106
66 ± 7
81 ± 5
BA 3000 - 8/4 h
0,50
3121 ± 124
894 ± 194
583 ± 121
71 ± 6
81 ± 4
BA 1000 - 4/2 h
0,50
996 ± 53
166 ± 29
121 ± 28
83 ± 3
88 ± 3
BA 2000 - 4/2 h
0,50
2061 ± 108
503 ± 54
352 ± 40
76 ± 3
83 ± 2
BA 3000 - 4/2 h
0,50
3116 ± 89
1263 ± 178
941 ± 149
59 ± 6
70 ± 5
*: B – operação em batelada; BA – operação em batelada alimentada (8/4 h – ciclo de 8 h com 4
alimentação; 4/2 h – ciclo de 4 horas com alimentação de 2 horas)
Condição*

tF/tC

V
(L)
2,04 ± 0,02
2,04 ± 0,01
1,03 ± 0,02
1,04 ± 0,04
1,99 ± 0,16
1,95 ± 0,08
1,98 ± 0,14
0,99 ± 0,08
1,01 ± 0,07
1,04 ± 0,10
horas de

Tabela 4: Valores médios das variáveis monitoradas nos ensaios
AB
AVT
VCH4
-1
(mgCaCO
.L
)
(mgHAc
.L-1)
Condição*
3
NaHCO3/DQO
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
(mLCNTP)
B-1000 - 8 h
1,5/1,0
968 ± 156
946 ± 167
50 ± 13
32 ± 9
72,9
B-2000 - 8 h
3,0/2,0
1832 ± 26
1836 ± 82
72 ± 8
77 ± 15
318,9
B-1000 - 4 h
1,5/1,0
1100 ± 100 1119 ± 90
60 ± 10
35 ± 15
107,5
B-2000 - 4 h
3,0/2,0
2061 ± 153 1999 ± 116
100 ± 18
120 ± 33
166,0
BA 1000 - 8/4 h
1,5/1,0
944 ± 11
957 ± 37
47 ± 9
26 ± 10
BA 2000 - 8/4 h
3,0/2,0
1769 ± 31
1691 ± 98
84 ± 11
122 ± 31
BA 3000 - 8/4 h
4,5/3,0
2729 ± 52
2665 ± 51
150 ± 27
198 ± 39
BA 1000 - 4/2 h
1,5/1,0
1003 ± 12
1033 ± 29
77 ± 13
61 ± 23
BA 2000 - 4/2 h
3,0/2,0
1885 ± 149 1839 ± 130
108 ± 21
96 ± 23
BA 3000 - 4/2 h
4,5/3,0
2697 ± 38
2531 ± 68
142 ± 12
299 ± 54
*: B – operação em batelada; BA – operação em batelada alimentada (8/4 h – ciclo de 8 h com
alimentação; 4/2 h – ciclo de 4 horas com alimentação de 2 horas)
**: entre parênteses tem-se a proporção de metano na mistura CH4/CO2
R

CCH4**
(mmol.L-1)
10,4 (73%)
13,9 (68%)
5,96 (67%)
8,92 (65%)
9,15 (74%)
12,8 (72%)
12,9 (64%)
5,29 (67%)
8,50 (68%)
10,1 (63%)
4 horas de
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Na segunda fase (2 condições seguintes), as concentrações do afluente utilizadas foram
de 1000 e 2000 mgDQO.L-1, sendo o tempo do ciclo diminuído para 4 horas. O volume de
afluente alimentado de descarregado foi diminuído para 1,0 L, mantendo-se o mesmo volume
tratado por ciclo. O tempo de enchimento foi de 10 minutos e a razão entre o tempo de
enchimento e o tempo total de ciclo (8 horas) foi de 0,04 (Tabelas 3 e 4).
A terceira condição foi de 21 dias (84 ciclos) e tempo de enchimento de 10 min, com
concentração afluente não filtrado de 1045 mgDQO.L-1, resultando em uma carga orgânica
volumétrica aplicada de 1,29 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente suplementado com
1,5 gNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema, obtendo-se uma eficiência
de remoção de 88%, em termos de amostras filtradas. A concentração de ácidos voláteis totais
foi baixa, tanto no afluente (60 mgHAc.L-1) quanto no efluente (35 mgHAc.L-1). Os valores
de alcalinidade a bicarbonato do afluente e do efluente foram praticamente os mesmos
(1119 mgCaCO3.L-1). O volume de metano produzido por ciclo foi de 107,5 mLCNTP para uma
concentração de 5,96 mmol.L-1 e composição de 67% (admitindo apenas CH4 e CO2).
A quarta condição foi de 21 dias (84 ciclos) e tempo de enchimento de 10 min, com
concentração afluente não filtrado de 1997 mgDQO.L-1, resultando em uma carga orgânica
volumétrica aplicada de 2,49 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente suplementado com
3,0 gNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema, obtendo-se uma eficiência
de remoção de 80%, em termos de amostras filtradas. A concentração de ácidos voláteis totais
foi de 120 mgHAc.L-1 no efluente, sendo superior a do afluente que foi de 100 mgHAc.L-1,
havendo consumo de alcalinidade a bicarbonato do efluente (1999 mgCaCO3.L-1) em relação
ao afluente (2061 mgCaCO3.L-1), constatando-se que embora o sistema tenha operado de
forma estável, a reserva de alcalinidade do sistema, no final do ciclo, foi inferior à
alcalinidade advinda da suplementação ao afluente e da alcalinidade gerada pelo sistema
devido ao acúmulo de ácidos voláteis no efluente, indicando que o tempo de ciclo estivesse
chegando ao limite para que os ácidos voláteis gerados na etapa da acidogênese fossem
consumidos na etapa da metanogênese. O volume de metano produzido por ciclo foi de 166,0
mLCNTP para uma concentração de 8,92 mmol.L-1 e composição de 65% (admitindo apenas
CH4 e CO2).
Portanto, analisando a operação com 1000 mgDQO.L-1 (primeira e terceira condições)
observa-se que o sistema apresentou praticamente os mesmos resultados para as duas
estratégias de operação utilizadas, isto é, tempo de ciclo de 8 h e volume alimentado de 2 L,
ou tempo de ciclo de 4 h e volume alimentado de 1 L. Para a operação com 2000 mgDQO.L-1
(segunda e quarta condições) a eficiência de remoção foi de para 81% para as duas estratégias
de operação, porém quando diminuiu-se o volume tratado e o tempo do ciclo porém houve
acúmulo de ácidos voláteis.
Na terceira fase (3 condições seguintes), as concentrações do afluente utilizadas foram
de 1000, 2000 e 3000 mgDQO.L-1, sendo avaliada a influência do tempo de enchimento sobre
a eficiência e estabilidade do sistema, ou seja, o objetivo foi o estudo da estratégia de
alimentação, o qual constou em manter o mesmo volume de afluente tratado por ciclo da
primeira fase, mas alterando-se o tempo de enchimento do reator, passando de uma operação
em batelada com tempo de enchimento de 10 minutos e razão entre o tempo de enchimento e
o tempo total de ciclo (8 horas) de 0,02, para uma operação em batelada alimentada com
tempo de enchimento de 4 horas e razão entre o tempo de enchimento e o tempo total de ciclo
de 0,05 (Tabelas 3 e 4).
A quinta condição foi de 23 dias (69 ciclos) e tempo de enchimento de 4 h, e tempo
total de ciclo de 8 h, com concentração afluente de 1033 mgDQO.L-1, resultando um uma
carga orgânica volumétrica aplicada de 1,23 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente suplementado
com 1,5 gNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema, obtendo-se uma
eficiência de remoção de 88%, em termos de amostras filtradas. A concentração de ácidos
voláteis totais foi baixa, tanto no afluente (47 mgHAc.L-1) quanto no efluente (26 mgHAc.L1
). Os valores de alcalinidade a bicarbonato do afluente e do efluente foram praticamente os
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mesmos (957 mgCaCO3.L-1). A concentração de metano foi de 9,15 mmol.L-1 e a composição
foi de 74% (admitindo apenas CH4 e CO2).
Portanto, analisando a influência do tempo de enchimento para a condição com
concentração afluente de 1000 mgDQO.L-1, (primeira e quinta condições) pode-se constatar
que o sistema apresentou praticamente os mesmos resultados da operação com alimentação do
afluente em batelada, ou seja, a alimentação poderá ser efetuada em batelada ou em batelada
alimentada durante 4 horas sem prejuízo para a qualidade final do efluente e para a geração de
metano.
Vale ressaltar que a produção de metano nas condições em batelada alimentada seguida
de batelada não foi medida diretamente, mas analisada em termos de concentração, devido à
variação de volume do reator pela alimentação do afluente ao longo do ciclo. Embora essa
análise pela razão entre as concentrações apresente erro por ser dependente do volume de
biogás entre a superfície de meio líquido e a tampa do reator, na qual a amostra do biogás foi
retirada, pode-se fazer uma estimativa do volume gerado pela comparação com as condições
em batelada, nas quais ambos os valores foram medidos.
A sexta condição foi 21 dias (63 ciclos) e tempo de enchimento de 4 h, e tempo total de
ciclo de 8 h, com concentração afluente de 2037 mgDQO.L-1, resultando um uma carga
orgânica volumétrica aplicada de 2,38 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente suplementado com
3,0 mgNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema, obtendo-se uma
eficiência de remoção de 81%, em termos de amostras filtradas. A concentração de ácidos
voláteis totais foi de 122 mgHAc.L-1 no efluente, sendo superior a do afluente que foi de 84
mgHAc.L-1, havendo consumo de alcalinidade a bicarbonato do efluente (1691 mgCaCO3.L-1)
em relação ao afluente (1769 mgCaCO3.L-1), constatando-se que embora o sistema tenha
operado de forma estável, a reserva de alcalinidade do sistema, no final do ciclo, foi inferior à
alcalinidade advinda da suplementação ao afluente e da alcalinidade gerada pelo sistema
devido ao acúmulo de ácidos voláteis no efluente, indicando que o tempo de ciclo estivesse
chegando ao limite para que os ácidos voláteis gerados na etapa da acidogênese fossem
consumidos na etapa da metanogênese. A concentração de metano produzido por ciclo foi de
12,8 mmol.L-1 e composição de 72% (admitindo apenas CH4 e CO2).
Portanto, analisando a influência do tempo de enchimento para a condição com
concentração afluente de 2000 mgDQO.L-1, (segunda e sexta condições) pode-se constatar
que o sistema apresentou praticamente os mesmos resultados da operação com alimentação do
afluente em batelada, porém houve acúmulo de ácidos voláteis para a condição de operação
em batelada alimentada.
A sétima condição foi de 23 dias (69 ciclos) e tempo de enchimento de 8 h, com tempo
total de ciclo de 8 h, com concentração afluente de 3121 mgDQO.L-1, resultando um uma
carga orgânica volumétrica aplicada de 3,71 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente suplementado
com 4,5 gNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema, obtendo-se uma
eficiência de remoção de 81%, em termos de amostras filtradas. A concentração de ácidos
voláteis totais foi de 198 mgHAc.L-1 no efluente, sendo superior a do afluente que foi de
150 mgHAc.L-1, havendo consumo de alcalinidade a bicarbonato do efluente
(2665 mgCaCO3.L-1) em relação ao afluente (2729 mgCaCO3.L-1), constatando-se que embora
o sistema tenha operado de forma estável, a reserva de alcalinidade do sistema, no final do
ciclo, foi inferior à alcalinidade advinda da suplementação ao afluente e da alcalinidade
gerada pelo sistema devido ao acúmulo de ácidos voláteis no efluente, indicando que o tempo
de ciclo estivesse chegando ao limite para que os ácidos voláteis gerados na etapa da
acidogênese fossem consumidos na etapa da metanogênese. A concentração de metano
produzido por ciclo foi de 12,9 mmol.L-1 e composição de 64% (admitindo apenas CH4 e
CO2).
Na quarta fase (3 condições seguintes), as concentrações do afluente utilizadas foram
de 1000, 2000 e 3000 mgDQO.L-1, sendo avaliada a influência do tempo de enchimento sobre
a eficiência e estabilidade do sistema, ou seja, o objetivo foi o estudo da estratégia de
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alimentação, o qual constou em manter o mesmo volume de afluente tratado por ciclo da
segunda fase, mas alterando-se o tempo de enchimento do reator, passando de uma operação
em batelada com tempo de enchimento de 10 minutos e razão entre o tempo de enchimento e
o tempo total de ciclo (4 horas) de 0,04, para uma operação em batelada alimentada com
tempo de enchimento de 2 horas e razão entre o tempo de enchimento e o tempo total de ciclo
de 0,05 (Tabelas 3 e 4).
A oitava condição foi de 30 dias (120 ciclos) e tempo de enchimento de 2 h, com tempo
total de ciclo de 4 h, com concentração afluente de 996 mgDQO.L-1, resultando um uma carga
orgânica volumétrica aplicada de 1,18 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente suplementado com
1,5 gNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema, obtendo-se uma eficiência
de remoção de 88%, em termos de amostras filtradas. A concentração de ácidos voláteis totais
foi baixa, tanto no afluente (77 mgHAc.L-1) quanto no efluente (61 mgHAc.L-1). Os valores
de alcalinidade a bicarbonato do afluente e do efluente foram praticamente os mesmos
(1033 mgCaCO3.L-1). A concentração de metano produzido por ciclo foi de 5,29 mmol.L-1 e
composição de 67% (admitindo apenas CH4 e CO2).
Portanto, analisando a influência do tempo de enchimento para a condição com
concentração afluente de 1000 mgDQO.L-1, (terceira e oitava condições) pode-se constatar
que o sistema apresentou praticamente os mesmos resultados da operação com alimentação do
afluente em batelada, ou seja, a alimentação poderá ser efetuada em batelada ou em batelada
alimentada durante 2 horas sem prejuízo para a qualidade final do efluente e para a geração de
metano.
A nona condição foi de 22 dias (88 ciclos) e tempo de enchimento de 2 h, com tempo
total de ciclo de 4 h, com concentração afluente de 2061 mgDQO.L-1, resultando um uma
carga orgânica volumétrica aplicada de 2,50 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente suplementado
com 3,0 gNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema, obtendo-se uma
eficiência de remoção de 83%, em termos de amostras filtradas. A concentração de ácidos
voláteis totais foi baixa, tanto no afluente (108 mgHAc.L-1) quanto no efluente (96 mgHAc.L1
). Os valores de alcalinidade a bicarbonato do afluente e do efluente foram praticamente os
mesmos (1839 mgCaCO3.L-1). A concentração de metano produzido por ciclo foi de
8,50 mmol.L-1 e composição de 68% (admitindo apenas CH4 e CO2).
Portanto, analisando a influência do tempo de enchimento para a condição com
concentração afluente de 2000 mgDQO.L-1, (quarta e nona condições) pode-se constatar que o
sistema apresentou resultados semelhantes para as duas condições de operação havendo
pequena vantagem para operação com alimentação do afluente em batelada alimentada, uma
vez que houve acúmulo de ácidos voláteis para a operação em batelada.
A décima condição foi de 28 dias (112 ciclos) e tempo de enchimento de 2 h, com
tempo total de ciclo de 4 h, com concentração afluente de 3116 mgDQO.L-1, resultando um
uma carga orgânica volumétrica aplicada de 3,89 gDQO.L-1.d-1, sendo o efluente
suplementado com 4,5 gNaHCO3.L-1. Foi possível observar a estabilidade do sistema,
obtendo-se uma eficiência de remoção de 70%, em termos de amostras filtradas. A
concentração de ácidos voláteis totais foi de 299 mgHAc.L-1 no efluente, sendo superior a do
afluente que foi de 142 mgHAc.L-1, havendo consumo de alcalinidade a bicarbonato do
efluente (2531 mgCaCO3.L-1) em relação ao afluente (2697 mgCaCO3.L-1), constatando-se
que embora o sistema tenha operado de forma estável, a reserva de alcalinidade do sistema, no
final do ciclo, foi inferior à alcalinidade advinda da suplementação ao afluente e da
alcalinidade gerada pelo sistema devido ao acúmulo de ácidos voláteis no efluente, indicando
que o tempo de ciclo estivesse chegando ao limite para que os ácidos voláteis gerados na
etapa da acidogênese fossem consumidos na etapa da metanogênese. A concentração de
metano produzido por ciclo foi de 10,1 mmol.L-1 e composição de 63% (admitindo apenas
CH4 e CO2).
Portanto, analisando a influência do tempo de enchimento e do tempo de ciclo para a
condição com concentração afluente de 3000 mgDQO.L-1, (sétima e décima condições) pode-
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se constatar que o sistema apresentou melhores resultados para a sétima condição, isto é,
quando o ASBR foi operado com tempo de ciclo de 8 h, no qual o afluente foi alimentado em
4 h, para o qual a eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 81%, em termos de
amostras filtradas. Comparando-se com a décima condição observa-se que a eficiência de
remoção diminuiu para 70%, com a dimunuição do tempo do ciclo para 4 h e com a
diminuição do tempo de alimentação para 2 horas.
Conclusões
A seguir são mostradas as principais conclusões referentes ao estudo do reator
anaeróbio de 5 litros operado em batelada seqüencial (ASBR) contendo biomassa granulada e
agitação mecânica de 50 rpm a 30ºC, tratando efluente do processo de produção de biodiesel,
o qual foi submetido a dez diferentes condições experimentais em termos de concentração
afluente (1000, 2000 e 3000 mgDQO.L-1), em termos de tempo de ciclo (4 ou 8 h) e em
termos de diferentes tempos de enchimento (batelada de 10 min e batelada alimentada de 2 e
4 horas seguida de batelada).
Na primeira fase do estudo (2 primeiras condições), o ASBR foi operado em batelada
(tempo de alimentação de 10 min) e tempo de ciclo de 8 h com o objetivo de verificar qual
seria a máxima concentração afluente e, consequentemente, a maior carga orgânica
(volumétrica e/ou específica) possível de ser aplicada na qual o sistema apresentasse
estabilidade e eficiência. Assim, a eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 87 e 81%
para os ensaios com concentração afluente de 1000 e 2000 mgDQO.L-1, para os quais a carga
orgânica volumétrica aplicada foi de 1,23 e 2,52 gDQO.L-1.d-1, respectivamente. Nessas
condições, foi necessário suplementar a alcalinidade do afluente com 1,5 e 3,0 gNaHCO3.L-1.
Não foi possível obter estabilidade operacional para concentração de 3000 mgDQO.L-1 ficou
acima da capacidade máxima de operação do ASBR para a condição de operação em batelada.
Na segunda fase do estudo (2 condições seguintes), a concentração do afluente foi
mantida em 1000 e 2000 mgDQO.L-1, sendo diminuído o tempo do ciclo para 4 h. A
eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 88 e 80% para os ensaios em batelada e
tempo de ciclo de 4 horas para as concentração afluente de 1000 e 2000 mgDQO.L-1 (1,29 e
2,49 gDQO.L-1.d-1), respectivamente.
Na terceira fase de estudo (3 condições seguintes) foi avaliada a influência do tempo de
enchimento sobre a eficiência e estabilidade do sistema, Desta forma, o objetivo foi o estudo
da estratégia de alimentação, o qual constou em manter o mesmo volume de afluente tratado
por ciclo, mas alterando-se o tempo de enchimento do reator, passando de uma operação em
batelada com tempo de enchimento de 10 minutos, para uma operação em batelada
alimentada com tempo de enchimento de 4 horas.
Para a condição de 1000 mgDQO.L-1 a eficiência de remoção não foi melhorada com o
aumento do tempo de enchimento, sendo de 87% para a e tempo de enchimento de 10 minutos
e de 88% para tempos de enchimento de 4 horas, respectivamente, concluindo que a
alimentação gradual melhorou a remoção de matéria orgânica. Portanto a alimentação poderá
ser efetuada em batelada (10 minutos) ou em batelada alimentada durante 4 horas sem
prejuízo para a qualidade final do efluente e para a geração de metano. Para a condição de
operação com 2000 mgDQO.L-1 também não houve melhora na eficiência de remoção com o
aumento do tempo de enchimento, sendo de 81% para a condição de 1000 mgDQO.L-1 e
tempo de alimentação de 10 minutos e de 81% para tempos de enchimento de 4 horas,
respectivamente. Observou-se que houve acúmulo de ácidos voláteis para a condição de
operação em batelada alimentada.
Na quarta fase de estudo (3 condições seguintes) foi avaliada a influência do tempo de
enchimento sobre a eficiência e estabilidade do sistema, Desta forma, o objetivo foi o estudo
da estratégia de alimentação, o qual constou em manter o mesmo volume de afluente tratado
por ciclo, mas alterando-se o tempo de enchimento do reator, passando de uma operação em
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batelada com tempo de enchimento de 10 minutos, para uma operação em batelada
alimentada com tempo de enchimento de 2 horas.
Para as condições com 1000 e 2000 mgDQO.L-1 e operação em batelada alimentada,
isto é, tempo de ciclo de 4 h e tempo de alimentação de 2 h, não houve melhora em termos de
eficiência de remoção em comparação com as condições em batelada com tempo de
alimentação de 10 minutos. Desta forma, para a condição com concentração afluente de
1000 mgDQO.L-1 a alimentação poderá ser efetuada em batelada ou em batelada alimentada
durante 2 horas sem prejuízo para a qualidade final do efluente e para a geração de metano. Já
para a condição de 2000 mgDQO.L-1 houve pequena vantagem para operação com
alimentação do afluente em batelada alimentada, uma vez que houve acúmulo de ácidos
voláteis para a operação em batelada.
Obteve-se eficiência de remoção de 81% para a condição de operação com
3000 mgDQO.L-1 (3,71 gDQO.L-1.d-1) para o tempo de ciclo de 8 h e tempo de alimentação
de 4 horas. Entretanto a eficiência de remoção diminuiu para 70% com a diminuição do
tempo do ciclo para 4 horas e o tempo de alimentação para 2 horas para a concentração de
3000 mgDQO.L-1 (3,89 gDQO.L-1.d-1). Desta forma a operação em batelada alimentada com
tempo de ciclo de 8 h e tempo de alimentação de 4 h foi vantajosa em relação à operação com
tempo de ciclo e de alimentação menores (tempo de ciclo de 4 h com de alimentação em 2 h).
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Resumo. Como uma alternativa para o tratamento da vinhaça, o objetivo deste trabalho será
analisar os efeitos da aplicação de um biopolímero, desenvolvido e fornecido pela empresa
3M, na vinhaça e no processo de biodigestão anaeróbia, sendo a eficiência de remoção de
DQO, os efeitos na sulfetogênese, os efeitos na produção de metano e a biodegradabilidade
do biopolímero os principais parâmetros a serem analisados. Os ensaios de aplicação do
biopolímero serão feitos em Jar-Test e o tratamento biológico será em reator anaeróbio de
biomassa imobilizada. Espera-se que ao final deste trabalho possam-se concluir os efeitos da
aplicação do biopolímero no tratamento físico-químico e biológico da vinhaça.
Introdução
Estudos sobre o processo de coagulação e floculação da vinhaça ainda são incipientes
no mundo. GONÇALVES e SILVA (2000) estudaram os efeitos dos coagulantes óxido de
cálcio e sulfato ferroso na vinhaça. Como resultado deste trabalho, verificou-se que há uma
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 ao
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 no
processo 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 com menores teores de metais (BONGIOVANI et
al., 2010)
Outra forma de tratamento 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 reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) é um reator de alta taxa de
grande potencial de assimilação de cargas altas, sendo possível aplicação de até 30 kg.m-3.d-1
de DQO. Entretanto, o tratamento anaeróbio de vinhaça apresenta alguns problemas,
principalmente no que tange aos distúrbios causados no ciclo natural do enxofre. 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 da água (e.g., acidificação, lixiviação de metais tóxicos, produção potencial de
sulfetos tóxicos e corrosivos), do ar (emissão de SO2, H2S e compostos de enxofre voláteis
odorantes) e de sedimentos (liberação de metais pesados em sedimentos dragados expostos ao
oxigênio) (SUBTIL, 2007).
O processo de tratamento da vinhaça na sequência de coagulação/floculação, visando à
separação líquido-sólido, complementado pela digestão anaeróbia das fases líquida e sólida
possibilitaria um tratamento mais eficiente e simplificado. 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.
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Este projeto visa investigar o desempenho global do tratamento sequencial físicoquímico e biológico, avaliando os efeitos da aplicação de um polímero biodegradável na
separação das fases líquida-sólida, no efeito sobre os compostos sulfetados e no rendimento
do reator anaeróbio de biomassa imobilizada no tratamento da vinhaça.
Material e Métodos
A vinhaça utilizada será fornecida pela Usina São Martinho, que se caracteriza por ser
uma vinhaça de alta carga orgânica, e suas características são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 1 – Características Físico-químicas da vinhaça (Usina São Martinho)
DQO (mg.L-1)

Parâmetro
pH

4,0
-1

DQO (mg.L )

29000
-1

N Total (mg.L )

550

N Amoniacal (mg.L-1)

40

Fósforo P2O5 (mg.L-1)

17

Sulfato (mg.L-1)

450

Potássio K2O (mg.L-1)

1400

Fonte: Salomon (2007)
Os ensaios de aplicação do biopolímero serão feitos em Jar-Test, onde serão definidos
os melhores valores dos parâmetros adotados, como o gradiente de velocidade e o tempo de
mistura. Como ponto de partida serão utilizados os valores sugeridos pela empresa 3M,
fornecedora do polímero.
Após os ensaios em Jar-Test, realizar-se-á a centrifugação das amostras em rotação
que simule as condições usuais empregadas no processo desenvolvido pela empresa 3M. Em
seguida, a fase líquida será direcionada para o tratamento em reator anaeróbio de biomassa
imobilizada em escala de bancada. O inóculo será proveniente de um reator UASB de um
abatedouro de aves (avícola DACAR – Tietê/SP).
Será utilizado um reator anaeróbio de biomassa imobilizada de escoamento
ascendente, operado de modo contínuo, com meio suporte fixo para imobilização da
biomassa. A alimentação e a recirculação do reator serão controladas por bombas dosadoras,
tendo a recirculação de parte do efluente o intuito de melhorar a qualidade do efluente e evitar
a sobrecarga do reator. O reator foi construído em tubo de acrílico com diâmetro interno de
50,8 mm e 700 mm de comprimento, com volume total, medido sem o material suporte de
aproximadamente 2,0 L (1,98 L), como ilustrado na Figura 1.

97

Figura 1 – Reator anaeróbio de biomassa imobilizada com recirculação da fase líquida.
Para efeito de comparação, será feito o ensaio do tratamento anaeróbio da vinhaça
bruta, sem adição do biopolímero. Todos os experimentos serão realizados em câmara de
temperatura ajustada em 30°C, a fim de se evitar influências exteriores ao sistema de
tratamento. O esquema de todo o processo de tratamento pode ser identificado pela Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma do processo de tratamento físico-químico/biológico.
A fase sólida (lodo) será tratada em um biodigestor anaeróbio de alimentação por
batelada.
No projeto serão quantificadas as seguintes variáveis operacionais, de acordo com
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1995): demanda química de
oxigênio (DQO); demanda bioquímica de oxigênio (DBO); sólidos totais e suspensos, não
voláteis e voláteis; sulfato; sulfeto total dissolvido; sulfito; fósforo total, potássio, nitrogênio
amoniacal, nitrogênio total Kjeldahl (NTK), ácidos orgânicos voláteis e alcalinidade.
Resultados e Discussão
De acordo com o proposto inicialmente, espera-se que ao final deste trabalho um
estudo detalhado sobre a influência da aplicação do biopolímero desenvolvido pela 3M na
vinhaça.
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Será analisada esta influência sobre:






A redução da carga orgânica;
O tratamento anaeróbio;
A produção de metano;
A sulfetogênese.
Os nutrientes;

Para analisar a influência da aplicação do biopolímero sobre o tratamento serão usados
tratamentos estatísticos. Serão comparadas as respostas ao tratamento pelos reatores
alimentados por vinhaça bruta e previamente tratada com o biopolímero.
Ao final do trabalho poderão ser feitas considerações sobre o uso do biopolímero
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Resumo: A capacidade de produção de energia a partir do tratamento de água cinza, água
preta e esgoto sanitário foi analisada em reatores anaeróbios. A análise dos dois primeiros
efluentes foi em escala de bancada e baseada em artigos bibliográficos. O esgoto sanitário
foi analisado a partir de dados de monitoramento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
Jardim das Flores, Rio Claro – SP. O potencial energético da água cinza foi calculado para
três tipos de sistemas, sendo dois anaeróbios e um combinado aeróbio/anaeróbio. Os valores
de produção de energia foram semelhantes nos três sistemas, em torno de 7,5.10-3 kWh.dia-1
(entre 4,66.10-4 e 7,77.10-4 kWh.Lágua-1.dia-1). Os valores de produção de energia nos
sistemas de tratamento da água preta e do esgoto sanitário foram de 9,46.10-2 e 5.589,30
kWh.dia-1(1,89.10-3 e 1,30.10-3 kWh.Lágua-1.dia-1), respectivamente. O uso de controladores de
temperatura, bombas e dispositivos de mistura apresentou valores elevados de consumo de
energia e não permitiu a obtenção de balanço de energia favorável nos reatores anaeróbios
em escala de bancada. No entanto, o balanço energético da ETE Jardim das Flores foi
favorável embora possuísse um consumo de energia de 2.782,29 kWh.dia-1 (6,21.10-4
kWh.Lágua-1.dia-1).
Palavras-chave: esgoto sanitário, digestão anaeróbia, produção de metano, balanço de
energia.
Introdução
Algumas das questões ambientais mais discutidas por especialistas da área são a coleta
e o tratamento de efluentes, que são gerados ininterruptamente pela população. De acordo
com Reina (2010), a Região Metropolitana de São Paulo gera 61,2 milhões de litros de esgoto
por hora, dos quais apenas 43,2 milhões são tratados em Estações de Tratamento de Esgotos
(ETEs). Apesar da técnica de lodos ativados ser a mais aplicada para seu tratamento, esta
envolve elevados custos de operação e manutenção gerados pelos elevados usos de energia.
A utilização de processos anaeróbios como alternativa para o tratamentos dos esgotos
sanitários apresenta vantagens como menor área de instalação, menores gastos energéticos
devido a não utilização de aeração e baixa produção de lodo estabilizado. Destaca-se ainda a
produção de biogás que, após purificação, pode ser usado como fonte de energia, seja elétrica
ou calor (Burke, 2001). O uso do biogás apresenta-se como uma forma de diversificar a
matriz energética do Brasil, diminuindo assim a dependência de energia de um só setor.
Soma-se a isso o fato da crescente demanda por combustíveis fósseis que, além de gerarem os
gases do efeito estufa – GEE, representam a principal fonte de energia no mundo e estão se
esgotando (Nass et al., 2007).
Para potencializar a eficiência da digestão anaeróbia e, conseqüentemente, a geração
de metano, uma nova abordagem, a qual se distingue do sistema convencional centralizado de
tratamento de esgoto sanitário, pode ser associada ao tratamento. Essa abordagem considera a
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separação das águas residuárias na fonte, em água preta e água cinza (Henze & Ledin, 2001;
Luostarinen et. al., 2006). As águas cinzas possuem concentração diluída e grande volume,
compreendendo as águas de cozinha, de banho e de lavanderia. Com essas características, as
águas cinzas podem ser tratadas em um sistema simples (de baixo custo) e posteriormente
recicladas, reutilizadas ou “devolvidas” ao ciclo da água através da infiltração ou irrigação
(Wendland, 2008). As águas pretas são águas residuais provenientes de vasos sanitários, ou
seja, fezes, urina, papel higiênico e água de descarga. As águas pretas apresentam maior
concentração de matéria orgânica, nutrientes e patógenos. A digestão anaeróbia se mostra
mais eficaz com efluentes de alta concentração, fato este que a prioriza frente aos demais
tratamentos.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar o potencial de produção de energia
de reatores anaeróbios em sistemas de tratamento de águas cinza, águas preta e esgoto
sanitário.
Metodologia
A auto-eficiência dos reatores anaeróbios no tratamento de efluentes foi verificada a
partir da aplicação de balanços energéticos entre a energia produzida no processo, em forma
do gás metano, e a energia consumida pelos equipamentos de operação dos sistemas de
tratamento. A avaliação energética das águas cinza foi realizada em reatores anaeróbios em
escala de bancada, descritos na literatura. A avaliação energética do esgoto sanitário foi
realizada na ETE Jardim das Flores, localizada no município de Rio Claro (SP). As produções
teóricas de energia foram calculadas e as produções efetivas foram obtidas nos artigos
científicos da bibliografia. A ETE Jardim das Flores não monitorava a geração do gás metano
e, por isso, não só foi possível a obtenção da produção efetiva na ETE.
O cálculo da produção teórica de metano foi baseado nas relações estequiométricas de
decomposição das macromoléculas (carboidratos, proteínas e lipídios) constituintes em
efluentes, as quais são convertidas em metano no processo de digestão anaeróbia. A
degradação de cada grupo de moléculas resulta no coeficiente de rendimento teórico (Yt) de
0,381 LCH4.gDQO-1. A eficiência de produção de metano, ou seja, a capacidade de recuperação
de energia foi calculada através da divisão entre o coeficiente de rendimento efetivo (obtido
experimentalmente nos artigos) e o coeficiente de rendimento teórico.
O balanço energético foi realizado através da subtração da parcela de consumo de
energia referente ao funcionamento dos sistemas anaeróbios, por exemplo, operações de
aeração, controle de temperatura e bombeamento, da parcela obtida pela produção
experimental (ou teórica quando as produções efetivas não foram fornecidas) de metano de
reatores anaeróbios de tratamento de efluentes (em escala de bancada [Leal et al., 2010 e
Graaff et al., 2010] e escala plena [ETE Jardim das Flores, Rio Claro, SP]).
Resultados e Discussão
No estudo de Leal et al. (2010), foram operados dois reatores Up-flow Anaerobic
Sludge Bed (UASB) com volume de 5 L e tempos de detenção hidráulica (TDH) de 7 e 12 h,
respectivamente (UASB7 e UASB12), e um sistema contendo um reator UASB com volume
de 5 L e TDH de 7 h e um reator operado em bateladas seqüenciais aeróbio com volume de
3,6 L e TDH de 6h (UASB7/SRB6). A produção experimental de metano para os reatores
UASB 7, UASB12 e UASB7/SBR6 foi de 0,87, 0,83 e 0,87 LCH4.dia-1, respectivamente. A
partir das cargas orgânicas aplicadas de 13,5, 8,5 e 7,5 gDQO.dia-1, considerando as
eficiências de remoção de DQO de 39, 51 e 50% para os reatores UASB7, UASB 12 e
UASB7/SBR6, respectivamente, e considerando que 15% dos valores de DQO representavam
ânions surfactantes de difícil degradação (ou seja, considerando-se apenas a carga orgânica
removida), as produções teóricas foram de 1,70, 1,40 e 1,21 LCH4.dia-1 e as eficiências de
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produção de metano (conversão de matéria a metano ou capacidade de recuperação de
energia) foram de 51, 59 e 73% para os reatores UASB7, UASB 12 e UASB7/SBR6,
respectivamente. Assim, observa-se que, no mínimo, metade da matéria orgânica da água
cinza é convertida a metano no processo anaeróbio, valores estes considerados satisfatórios.
Os valores de produção e consumo de energia nos reatores aplicados ao tratamento de
água cinza são apresentados na Tabela 1. Os valores de produção e consumo de energia nos
reatores aplicados ao tratamento de água preta são apresentados na Tabela 2.
Tabela 1. Balanço energético de reatores aplicados ao tratamento de água cinza em escala de
bancada. Valores em kWh.dia-1 e em kWh.Lágua cinza-1 (=Lac). Ausência (hipótese 1) e presença
(hipótese 2) do controlador de temperatura.
Hipótese 1
Reator

kWh/dia 7,985.10

Produção
de energia
Aeração
Controlador
Bomba

UASB7
-3

UASB12
7,583.10

-3

Hipótese 2

UASB7/SBR6
7,985.10

-3

UASB7

UASB12

UASB7/SBR6

-3

7,985.10-3

4,658.10-4 7,767.10-4

5,117.10-4

7,985.10

-3

7,583.10

kWh/Lac 4,658.10-4 7,767.10-4

5,117.10-4

kWh/dia

-

-

4,858.10-3

-

-

4,858.10-4

kWh/Lac

-

-

0,310.10-3

-

-

0,310.10-3

kWh/dia

-

-

-

19,008

19,008

19,008

kWh/Lac

-

-

-

1,951

1,109

1,213

kWh/dia

2,76

2,76

2,76

2,76

2,76

2,76

kWh/Lac

0,161

0,283

0,176

0,161

0,283

0,176

kWh/dia

-2,752

-2,752

-2,757

-21,76

-21,76

-21,76

-0,161

-0,282

-0,176

-

-

-

Balanço de
energia
kWh/Lac

Verifica-se que mesmo na ausência do controlador de temperatura, o qual representa o
equipamento com maior consumo de energia (87,25% do total), o balanço energético
apresenta valores negativos. A produção de energia também se mostra não significativa,
sendo o maior valor de 7,77. 10-4 kWh por litro de água cinza tratada para reator UASB12.
A água preta foi tratada anaerobicamente em um reator UASB, com volume de 50 L, à
uma temperatura de 25ºC e com tempo de detenção hidráulica de 8,7 dias (Graaff et al.,
2010). Assim como os dados obtidos na avaliação da água cinza, os balanços energéticos em
reatores anaeróbios, em escala de bancada, aplicados ao tratamento de água preta não foram
favoráveis (Tabela 2). No entanto, verifica-se que a produção de energia a partir de água preta
é uma ordem de magnitude (>10x) maior do que a produção de energia a partir de água cinza
(0,095 vs. 0,0079 kWh.dia-1).
Tabela 2. Balanço energético de reatores aplicados ao tratamento de água preta em escala de
bancada. Valores em kWh.dia-1. Ausência (hipótese 1) e presença (hipótese 2) do controlador
de temperatura.
Reator
Hipótese 1
Hipótese 2

UASB

Produção
Balanço
de
Controlador Agitador
de
energia
energia
0,96
-0,865
0,0946
5,76
0,96
-6,625

A análise teórica de produção de metano nos reatores anaeróbios foi realizada a partir
do parâmetro de DQO, a qual idealmente é equivalente aos valores de DBO. Para evitar a
superestimação da energia teórica (valores práticos de DQO são maiores que os valores de
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DBO) na ETE Jardim das Flores, os valores de DBO foram utilizados para análise. Não foi
possível a determinação da carga horária, pois alguns parâmetros de monitoramento da ETE,
incluindo DBO, não são medidos nesse intervalo de tempo. A carga média foi de
1.753.864,52 g DBO/dia (Figura 1).

Figura 1.Vazão, DBO e carga dos meses de janeiro a outubro na ETE Flores.((
(g/L); (
) vazão (L/dia); (
) carga (g/dia)).

) DBO

Assumindo-se a presença de um tanque de equalização na ETE (grande suficiente para
amortecer as variações horárias), é possível realizar as análises energéticas a partir da carga
média. O ganho energético médio foi de 6104,95 kWh.dia-1 (668222,00 LCH4.dia-1 ou 0,0014
kWh.L-1). A produção energética foi também realizada levando-se em consideração a carga
efetivamente removida no processo, ou seja, os valores de remoção de DBO foram
considerados. A eficiência de remoção de DBO na ETE apresentou valores elevados, com
uma média de 91,28%. A produção de energia neste caso foi de 5.589,30 kWh.dia-1
(611781,407 LCH4.dia-1 ou 0,0013 kWh.L-1). Com um consumo de 2.782,296 kWh.dia-1 e a
produção de 5.589,30 kWh/dia, o balanço energético foi favorável, indicando a autosuficiência energética da ETE e a produção excedente de energia, com valores de recuperação
de energia de 200% (saldo líquido de 100%).
O consumo médio de energia nos meses considerados foi de 0,001256 kWh.L-1.
Comparando-o com os valores da avaliação energética em reatores de escala de bancada,
cujos consumos de energia com bombeamento foram de 0,161, 0,283 e 0,176 kWh/L para os
reatores UASB7, UASB12 e UASB7/SBR6, respectivamente, e consumo com a aeração de
3,1.10-4 kWh/L, verifica-se que, exceto pela aeração, o consumo de energia da ETE apresentase muito menor (cerca de 100 vezes) devido a relação não linear entre consumo de energia e a
quantidade de água tratada, o que torna essa variável de extrema importância na obtenção de
cenários energéticos. Assim, o escalonamento de reatores anaeróbios aplicados ao tratamento
de águas residuárias com suas respectivas demandas de energia são extremamente importantes
para definição do cenário energético do sistema.
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Até o momento, as análises de produção de energia foram realizadas considerando-se
100% (E1) de eficiência de conversão do biogás a eletricidade. Porém, as tecnologias de
combustão disponíveis em condições-limite de operação apresentam um rendimento máximo
de 50% (E2). Mesmo a eficiência energética típica nos motores é por volta de até 30% (E3),
sendo o restante da energia perdida para o meio ambiente sob a forma de calor (BNDES &
CGEE, 2008; Pecora, 2006).
Considerando a produção de energia a partir da carga orgânica efetivamente removida
(disponível) na ETE a as eficiências de conversão do biogás a eletricidade E1, E2 e E3, têm-se
o quadro que segue (Figura 2).

Figura 2. Produção de energia (KWh) vs. Mês. Eficiências de conversão E1 (
e E3 (
) e consumo energético (
).

), E2 (

)

Os valores expressivos de produção (e recuperação) de energia apresentados acima
obviamente sofrem reduções de 50 e 70% quando as eficiências de conversão E2 e E3 são
consideradas, respectivamente. O valor médio mensal de produção de energia torna-se
91.935,68 e 55.161,41 KWh para as eficiências de conversão E2 e E3, respectivamente, e o
valor do consumo médio mensal de energia continua em 83.468,89 KWh (=2.782,296
KWh.dia-1).
Conclusões
Verificou-se que a utilização de reatores anaeróbios para o tratamento de água cinza e
água preta, em escala de bancada, visando o aproveitamento do gás metano é desfavorável e,
em alguns casos, até desprezível em relação aos valores de consumo de energia requeridos
para o funcionamento dos sistemas anaeróbios.
Este cenário foi alterado avaliando-se a ETE Jardim das Flores (Rio Claro, SP), onde
não apenas a auto-suficiência energética foi obtida, mas uma produção excedente de energia
foi verificada. Mesmo considerando a carga orgânica efetivamente removida, baseada nas

104

eficiências de remoção de DBO, e as eficiências de conversão de metano a eletricidade de 50
e 30%, a produção de energia mensal foi de 84.182,57e 50.509,54 KWh, respectivamente,
resultando em valores de recuperação de energia na ETE de 100 e 60%.
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Resumo. O hidrogênio é uma fonte de energia limpa, produzindo somente a água como
produto na combustão, sendo um potencial substituto do combustível fóssil. A produção
biológica de hidrogênio através da fermentação anaeróbia pode ser um processo de
bioenergia que una a necessidade da redução/tratamento de resíduos e recuperação de
subprodutos. A vinhaça, por apresentar grande quantidade de carboidratos, pode ser
excelente fonte de carbono para produção de hidrogênio. O reator anaeróbio de leito
fluidificado (RALF) apresenta elevado potencial de remoção de carga orgânica, quando
comparado às demais configurações de reatores anaeróbios, devido à retenção a elevada
retenção de biomassa (utilização de material suporte). Sendo assim, este trabalho terá como
objetivo o estudo da produção biológica de hidrogênio, tratando vinhaça em reatores
anaeróbios de leito fluidificado, com uma concentração de 5000 e 10000 mg.L-1, com TDH
de 14, 12 10, 8 e 6 h, em uma temperatura de 30ºC, utilizando lodo de suinocultura com
tratamento térmico para inoculação.
Introdução
Devido ao uso indiscriminado dos combustíveis fósseis e ao aumento da necessidade
energética mundial, a emissão de CO2 na atmosfera tem crescido, gerando graves problemas
ambientais, como o efeito estufa e, consequentemente, o aumento do aquecimento global
(Kapdan e Kargi, 2006).
Uma promissora alternativa aos combustíveis fósseis é o hidrogênio, uma fonte de
energia limpa e renovável e considerado o “combustível do futuro”, gerando somente água
durante sua combustão e sem emissão de carbono ao ser usado como combustível. Este gás
apresenta maior 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) e pode ser
convertido em energia elétrica, energia mecânica ou calor.
Segundo Das e Verziroglu (2001), os métodos de produção de hidrogênio são a partir
de combustíveis fósseis, a partir da água e a produção biológica, na qual o processo
fermentativo de compostos orgânicos para produção de hidrogênio é obtido por bactérias
fermentativas em que o H2 é liberado pela ação de hidrogenases e elimina os elétrons gerados
durante a degradação de carboidratos. Estas bactérias possuem alta velocidade de produção
de H2 e o podem produzir constantemente, durante o dia e a noite, sem iluminação, crescendo
e se multiplicando rápido para fornecer microrganismos para o sistema de produção (Das e
Verziroglu, 2001). Neste processo, pode-se utilizar uma ampla variedade de fontes de
carbono, como glicose, amido, sacarose, xilose, entre outros.
Os reatores anaeróbios de leito fluidificado (RALF) são sistemas de tratamento que
utilizam o princípio da fluidificação para promover adequada transferência de massa entre o
líquido a ser tratado e os microrganismos que atuarão na degradação da matéria orgânica
(Rajeshwari et al., 2000). Este reator com biofilme aderido tem sido amplamente utilizado
com um sistema de tratamento biológico de efluentes com alta eficiência e baixos tempos de
detenção hidráulica (TDH) (Lin et al., 2006). Apesar do RALF possuir favoráveis
características à produção de produtos gasosos como o hidrogênio, ainda é pouco usado para
a produção biológica deste gás.
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Em RALF, o filme microbiano é retido por meio da adesão natural dos
microrganismos às partículas de suportes sólidos, sendo que o material suporte é sua variável
mais significativa (KIDA et al., 1990). Uma vez que o desempenho do processo é
dependente da população microbiana presente no sistema, é fundamental conhecer a
influência de parâmetros operacionais, fatores físico-químicos e diferentes propriedades do
meio suporte (densidade, rugosidade, porosidade) no processo de formação do biofilme
(Hidalgo e García-Encina, 2002), já que a eficiência de remoção de matéria orgânica em
RALF está diretamente relacionada com as características dos materiais suporte utilizados
para a imobilização de biomassa.
Diferentes fontes de carbono com alta carga orgânica estão sendo estudadas para
produção biológica de hidrogênio, como resíduos agrícolas e industriais contendo amido e
celulose, com alto teor de carboidrato (Kapdan e Kargi, 2006). A vinhaça, um resíduo da
produção de etanol e açúcar, representa 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). Segundo os autores, a
vinhaça é um resíduo altamente recalcitrante de difícil degradação biológica. A fermentação é
considerada mais viável comercialmente, pois gera uma alta produção de hidrogênio e pode
incorporar o tratamento de águas residuárias para a redução de resíduos e geração de energia
limpa, simultaneamente (Wu et al., 2007).
Desta forma, o objetivo principal deste trabalho será estudar o desempenho de dois
reatores anaeróbios de leito fluidificado na produção biológica de hidrogênio, tratando
vinhaça, um com concentração de 5000 mg.L-1 (R1) e outro com concentração de 10000
mg.L-1 (R2), variando o TDH de 14, 12, 10, 8 e 6 h, com uma temperatura de 30 ºC e com
poliestireno como material suporte.
Material e Métodos
Água residuária
A água residuária será composta de vinhaça, proveniente da usina da Serra (Ibaté –
SP), bicarbonato de sódio de ácido clorídrico 10M.
Inóculo
O RALF será inoculado com lodo proveniente de um reator anaeróbio de manta de
lodo (UASB) que trata água residuária de suinocultura, fornecido pela UNESP – Campus
Jaboticabal. Este lodo será submetido a um pré-tratamento térmico, conforme a metodologia
adaptada proposta por Kim et al. (2006).
Operação do reator
A produção de H2 utilizando vinhaça será estudada em reator anaeróbio de leito
fluidificado (Figura 1). O reator será construído em acrílico transparente de 5 mm de
espessura e apresenta as seguintes dimensões: altura de 190 cm e diâmetro interno de 5 cm,
com volume total de 4192 cm3 (Figura 1). A temperatura será mantida em 30 ± 1°C por meio
de encamisamento do reator em banho termostatizado.
Cada reator será alimentado com mesmo substrato (vinhaça), com TDH entre 16 e 8 h,
temperatura de 30ºC e concentração de matéria orgânica expressa na forma de DQO, de 5000
ou 10000 mg L-1.
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Figura 1: Esquema da instalação do reator anaeróbio de leito fluidificado.
Análise da composição dos gases e quantificação da produção de hidrogênio
A determinação do gás hidrogênio será efetuada por meio da retirada de 0,1 mL de
amostra da fase gasosa, utilizando seringa “gas tight” com trava. Será utilizado cromatógrafo
a gás, Shimadzu GC-2010, equipado com detector de condutividade térmica. A coluna usada
será a Supelco Carboxen 1010 Plot (30 m de comprimento e diâmetro de 0,53 mm) e detector
de condutividade térmica, sendo o gás de arraste o argônio sob fluxo de 21,9 cm s-1. As
temperaturas do forno, da coluna e do detector serão, respectivemnte, 30, 200 e 230 ºC. A
produção de H2 será medida por meio do MilliGas-counter da Ritter (Tipo: MGC-1).
Análises físico-químicas
As análises físico-químicas serão efetuadas periodicamente. Todas as análises serão
realizadas em amostras filtradas em membrana 0,45 m, exceto sólidos voláteis totais. As
análises de pH, DQO, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos
voláteis (SSV) serão feitas de acordo com o APHA (2008). Ácidos voláteis totais, como
ácido acético, serão analisados conforme a metodologia proposta por Dillalo e Alberston
(1961) e a alcalinidade, como CaCO3, conforme metodologia de Ripley et al. (1986)
modificada.
As determinações de carboidratos na solução do substrato afluente e efluente dos
reatores serão realizadas pelo de Dubois et al. (1956).
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).
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Avaliação dos dados experimentais
Serão realizadas coletas semanais de amostras do afluente, efluente e saída de gás do
reator durante a etapa experimental. O desempenho deste reator será analisado através das
análises citadas anteriormente. Produção de H2 e ácidos graxos voláteis serão os principais
parâmetros avaliados no desempenho dos reatores.
No início e no fim de cada etapa do processo serão feitas análises microbiológicas,
avaliando as mudanças da ecologia microbiana.
Finalmente, os dados das etapas estudadas nos reatores serão comparados,
identificando a condição com melhor desempenho.
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Resumo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a potencialidade da produção de
hidrogênio a partir de glicerol, resíduo do processamento do biodiesel. Os ensaios foram
realizados em reatores em batelada. Foram testados quatro valores distintos de DQO (5, 10,
15 e 30 g.L-1), sendo utilizados grãos de Kefir como inóculo. Dentre os valores de DQO
testados, a maior produção específica máxima foi alcançada para a DQO de 30 g.L-1, valor
máximo utilizado nos ensaios, chegando a 3,33 mmol de H2.g-1 de SV. Porém, para os valores
de rendimento, tem-se que a menor DQO testada (5 g.L-1) apresentou o maior valor,
chegando a 2,41 mmol H2.g-1 de DQO, ou, em termos de mol de glicerol, 0,22 mol H2.mol-1 de
glicerol. Assim, de forma geral, pode-se constatar que no estágio atingido pelo trabalho
ainda não houve um expressivo aproveitamento dos reatores, mas observou-se que os grãos
de Kefir são complexos bacterianos que demonstram ter boa capacidade de adaptação ao
glicerol.
Introdução
Para controle da poluição industrial, bem como o enfrentamento da degradação dos
recursos naturais, há necessidade de se criar estratégias que motivem empresas a investirem
em ações cujo resultado final seja a diminuição de impacto ao meio ambiente. Com isso, a
cada dia, mais projetos com as mais variadas aplicações estão surgindo, a fim de que se
encontrem soluções para esses problemas e que essas soluções, além de ocasionarem uma
diminuição desses impactos, possam produzir algum subproduto de interesse.
Uma das grandes questões ambientais que vem desafiando todo o planeta e
determinando todas as suas políticas econômicas e energéticas decorre de que a fonte
energética mais utilizada, o petróleo, é escassa e finita em curto prazo (Branco, 1999).
Como alternativa para a substituição dos derivados do petróleo, entre outros, aparece o
hidrogênio. Sendo assim, sua produção biológica é bastante atrativa, pois resíduos orgânicos
podem ser usados como matéria-prima para o processo.
Mais especificamente, o processo de fermentação para geração hidrogênio pode
ocorrer utilizando várias águas residuárias, com emprego de culturas mistas ou puras
(Hallenbeck, 2004). Foi reportada na literatura especializada a utilização de diversos
efluentes, principalmente águas residuárias que continham celulose, pentose e xiloses
(Taguchi et al., 1995); glicerol, resíduo do processo de fabricação do biodiesel (Ito et al.,
2005); água residuária de laticínio (Mohan et al., 2008); subprodutos do processamento da
farinha de trigo (Hawkes et al., 2008); melaço (Li et al., 2007); resíduos sólidos de alimentos
(Han, 2004); efluente de indústria de papel (Vazquez et al., 2005); esgoto doméstico (Van
Ginkel e Logan, 2005); entre outros.
Assim, o reaproveitamento dos efluentes industriais, pode se tornar, além do ganho
ambiental, um atrativo econômico. É neste contexto que este trabalho está inserido, com o
objetivo de avaliar a produção de hidrogênio, que constitui uma alternativa energética
bastante promissora, utilizando reatores em batelada e glicerol como efluente, que é
frequentemente encontrado no cenário industrial brasileiro.
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Materiais e Métodos
Reatores em Batelada
Para o estudo foram utilizados frascos Duran de 2 L, sendo o volume reacional
correspondente a 1000 mL e o “headspace” a aproximadamente 1.200 mL. Os ensaios foram
feitos em duplicata.
Água Residuária
O efluente utilizado foi o Glicerol, sendo este gerado na produção de biodiesel pela
Indústria Granol, Unidade de biodiesel, Anápolis - GO.
Os dados da caracterização dos efluentes in-natura estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Caracterização dos efluentes utilizados.
Caracterização
Glicerol
DQO (g.L-1)
1236,6
pH
ND
Alcalinidade (mg.L-1 CaCO3)
ND
-1
ST (mg.L )
ND
SSV (mg.L-1)
ND
SF (mg.L-1)
ND
-1
N-Total (mg.L N)
0
P-Total(mg.L-1 PO43-)
0
DQO – Demanda Química de Oxigênio; ST – Sólidos Totais; SV – Sólidos Voláteis; SF – Sólidos Fixos; N –
Nitrogênio; P – Fósforo; ND – Não determinado.

Meio de Nutrientes
Os reatores foram incubados com a água residuária e água destilada, para diluição. A
todos os sistemas foi adicionado o meio apresentado na Tabela 2, adaptado de Del Nery
(1987).
Tabela 2: Composição do meio utilizado.
Composto
Concentração (mg.L-1)
CH4N2O
60
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
O inóculo utilizado é denominado grãos de Kefir, que são conglomerados simbióticos
formados de bactérias e fungos, utilizados na fermentação do leite, ou de substratos
alternativos através de atividades metabólicas (Witthuhn et al., 2005).
Procedimento Experimental
Primeiramente foram adicionados os grãos de Kefir (inóculo), em uma quantidade
calculada para que os ensaios tivessem uma concentração aproximada de 10 g SV-sólidos
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voláteis.L-1 nos frascos. Assim, o frasco foi completado com água destilada e glicerol para
que o volume reacional ficasse em 1 L. A quantidade de glicerol colocada em cada frasco foi
definida de acordo com a DQO bruta do efluente e a DQO planejada para os ensaios, que
variou de 5, 10, 15 e 30 g.L-1.
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 sem agitação e mantidos a
aproximadamente 25ºC. Periodicamente foi medida a pressão no interior dos frascos, e
amostras de biogás e da fase líquida foram retiradas dos sistemas.
Métodos Analíticos
A composição do biogás (hidrogênio, dióxido de carbono e metano) foi determinada
por Cromatografia gasosa (GC 2010 Shimadzu) (Steneeson, 2004) usando detecção de
condutividade térmica e argônio como gás de arraste. As temperaturas do injetor, detector e
coluna foram mantidas a 220ºC, 230ºC e 135ºC, respectivamente. Os valores de pH, DQO,
COT e Sólidos suspensos voláteis foram medidos de acordo com Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater (2005).
Resultados e Discussão

Número de mols de H2 (mmol)

Em relação à produção de hidrogênio, a análise será feita primeiramente expondo os
resultados isolados de cada um dos valores de DQO testados (5, 10, 15 e 30 g.L-1) para que
depois seja feita uma comparação entre os ensaios e uma análise mais detalhada acerca de
possíveis parâmetros que podem ter influenciado os rendimentos dos experimentos. Os
gráficos serão apresentados em mmol.
Para os ensaios realizados com um valor de DQO de 5 g.L-1, foram obtidos os
comportamentos apresentados na Figura 1, para a produção de hidrogênio.
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Figura 1: Número de mols de hidrogênio para os ensaios com DQO igual a 5g.L-1;
experimentos em duplicata.
Para o experimento com melhor resultado pode-se observar que o número de mols de
hidrogênio atingiu o pico de aproximadamente 12 mmol de H2, em um tempo próximo a 150
horas. Assim, pode-se dizer que o tempo para estabilização do ensaio, ou seja, tempo de
ensaio até que se atingisse uma quantidade máxima de gás produzido, foi relativamente baixo,
comparando-se com o trabalho de Agnelli (2010), que teve os picos de concentração em cerca
de 120 horas de ensaio.
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Para os ensaios realizados com um valor de DQO de 10 g.L-1, ao longo do
experimento foram obtidos os comportamentos apresentados na Figura 2, para a produção de
hidrogênio.
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Figura 2: Número de mols de hidrogênio para os ensaios com DQO igual a 10 g.L-1;
experimentos em duplicata.
Observa-se que o número de mols de hidrogênio atingiu o pico de aproximadamente
22 mmol de H2, em um tempo próximo a 250 horas, sendo portanto o tempo para
estabilização do ensaio relativamente baixo, em comparação com a DQO de 5 g.L-1, porém
com um maior valor da concentração absoluta.
Com os ensaios realizados com um valor de DQO de 15 g.L-1, ao longo do
experimento foram obtidos os comportamentos apresentados na Figura 3, para a produção de
hidrogênio.
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Figura 3: Número de mols de hidrogênio para os ensaios com DQO igual a 15g.L-1;
experimentos em duplicata.
O número de mols de hidrogênio atingiu o valor máximo de aproximadamente 26
mmol de H2, em um tempo próximo a 210 horas, sendo portanto o tempo para estabilização
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Número de mols de H2 (mmol)

do ensaio relativamente baixo, em comparação com a DQO de 5 g.L-1, porém superando em
comparação com a DQO de 10g.L-1.
Por fim, foram realizados os ensaios utilizando um valor de DQO de 30 g.L-1,
obtendo-se o número de mols de hidrogênio mostrados na Figura 4.
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Figura 4: Número de mols de hidrogênio para os ensaios com DQO igual a 30g.L-1;
experimentos em duplicata.
Analisando melhor , observa-se que a estabilização se deu em um tempo menor, ou
seja, sua fase exponencial, comparada com os outros valores de DQO testados, foi mais curta
que nos demais ensaios. O número de mols chegou ao máximo 33,3 mmol de H2.
Com todos os valores da quantidade de biogás expostos, a Figura 5 mostra o conjunto
das curvas de concentração de hidrogênio em uma mesma plotagem.
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Figura 5: Número de mols de hidrogênio para os ensaios com os quatro diferentes
valores de DQO (5, 10, 15 e 30 g.L-1)
Assim, de uma forma mais visual, comparam-se os quatro ensaios realizados, sendo
possível notar que realmente a concentração de hidrogênio foi maior nos ensaios com o valor
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mais elevado de DQO testado (30 g.L-1 de DQO). Observa-se também que a fase exponencial
se deu de forma mais rápida para esse ensaio.
Passando-se agora para os valores de DQO observados nos ensaios, tem-se que na
Tabela 3 foram apurados os valores da DQO inicial e final e a remoção para cada ensaio (5,
10, 15 e 30 g.L-1).
Tabela 3: Valores de DQO observados nos ensaios e a remoção para cada ensaio
DQO

Tempo (h)
0
260
Remoção (%)

5
5,5
4,0
27,6

5,6
5,3
6,2

10,0
7,6
24,7

8,8
7,3
16,0

DQO

Tempo (h)
0
236
Remoção (%)

10

15
15,1
11,2
26,2

30
15,1
10,7
28,9

29,1
19,9
31,6

29,5
22,4
24,2

Constata-se que de forma geral a DQO teve uma queda de cerca de 20% a 30%. As
melhores remoções foram observadas nos ensaios com a DQO de 30 g.L-1, que em uma das
duplicatas teve uma redução de 31,6%. 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. Isso já era esperado, pois é também nesta fase que ocorre a liberação do
hidrogênio, o que remete ao objetivo deste trabalho.
Assim, um dos parâmetros mais importantes do ensaio foi a medição do pH. Nos dois
primeiros ensaios realizados (5 e 10 g.L-1 de DQO) foram medidos os valores inicial e final
desse parâmetro, indicados na Tabela 4.
Tabela 4: Valores inicial e final do pH para os ensaios com dois valores de
DQO (5 e 10g.L-1)
pH
Tempo (h)
0
260

5
5,22
4,22

10
5,34
4,31

5,43
3,8

5,23
3,5

Nota-se que a queda foi bem acentuada, chegando a valores muito ácidos, próximos de
4. Isso pode ser explicado, pois concomitantemente com o hidrogênio, são gerados ácidos
orgânicos (Leite et al., 2008), abaixando assim o valor do pH.
Para os demais ensaios (15 e 30 g.L-1) foram feitas análises ao decorrer do ensaio, em
alguns pontos. Assim, foi possível a elaboração de gráficos (Figura 6), que mostram a queda
do pH em função do tempo, para os dois valores de DQO (15 e 30 g.L-1).
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Observa-se que a queda foi acentuada, da mesma forma que para os ensaios de 5 e 10
g.L de DQO, sendo que o pH chegou a valores próximos de 4. Como já comentado
anteriormente, isso pode ser explicado pela produção de ácidos orgânicos.
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Figura 6: Variação do pH em função do tempo, para ensaios com dois
valores de DQO (15g.L-1 e 30g.L-1).
Passando-se agora para os valores da Produção relativa de hidrogênio (Rendimento
(Y) e Produção específica máxima (Pmax) relativa à quantidade de inóculo utilizada, no caso
10 g.L-1), tem-se a Tabela 5, que relaciona os valores máximos obtidos em cada ensaio, isto é,
em relação aos valores de DQO utilizados nos experimentos.
Tabela 5: Parâmetros da Produção de hidrogênio em relação aos valores de DQO e SV
utilizados nos experimentos
DQO
(g.L-1)
5
10
15
30

Cx

Produção de Hidrogênio
Pmax

Y

(g SSV.L-1)

(mmol H2.g-1 SV)

(mmol H2.g-1 DQO)

10
10
10
10

1,20
2,19
2,43
3,33

2,26
2,19
1,74
1,11

Observa-se que os valores de produção específica máxima foram maiores para a DQO
de 30 g.L-1. Porém, para os valores de rendimento, tem-se que a menor DQO testada (5 g.L-1
DQO) apresentou o maior valor. Isso pode ser explicado pelo fato de que os ensaios, como já
explicado anteriormente, podem ter sido inibidos pela queda do pH, o que não possibilitou
uma maior produção em valores de DQO maiores, que tiveram maior velocidade de produção,
o que ocasionou uma acidificação mais rápida do volume reacional.
Comparando com a literatura, Fernandes, et al (2010) observaram uma produção de
4,03 mmol H2.g-1 de SSV com a utilização de glicerol com diluição para 250 mg.L-1, sendo
que o valor encontrado nos ensaios atingiu 3,33 mmol de H2.g-1 de SSV, como visto na
Tabela 5.
Para obter uma padronização em comparação com alguns artigos na literatura
referente ao uso do glicerol como efluente, pode-se avaliar a concentração de glicerol
utilizada nos ensaios não só em termos de DQO, mas sim em termos de concentração de
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glicerol (g.L-1). Assim, tem-se a Tabela 6, que relaciona os quatro valores de DQO utilizados
nesse projeto com os respectivos valores da quantidade empregada de glicerol, em g.L-1.
Ressalta-se que estes dados foram calculados de acordo com a quantidade de glicerol
bruto utilizado nos frascos, em volume, determinada pela DQO bruta do afluente e a DQO
que seria utilizada nos ensaios, e com o valor da densidade, calculada experimentalmente em
laboratório (1,26 kg.L-1).
Além disso, sabendo que a massa molar do glicerol é de 92,09 g.mol-1, pode-se
calcular a quantidade de mols em cada um dos ensaios (Tabela 6).
Tabela 6: Relação dos quatro valores de DQO com os respectivos valores da
quantidade empregada de glicerol
DQO (g.L-1)
5
10
15
30

Glicerol (g.L-1)
5,09
10,19
15,28
30,57

Glicerol (mol.L-1)
0,06
0,11
0,17
0,33

Assim, comparando-se com o trabalho de Seifert et al. (2009), no qual a produção
máxima alcançada foi de 0,41 mol H2.mol-1 de glicerol com uma concentração de 10 g.L-1 de
glicerol, tem-se que este trabalho alcançou cerca de 0,22 mol H2.mol-1 de glicerol com a
concentração de 5 g.L-1 de DQO (cerca de 5,1 g.L-1 de glicerol). Como já comentado, em
valores relativos à quantidade de glicerol utilizada, os ensaios com menor quantidade
apresentam melhores resultados de produção de gás, porém maiores tempos para estabilização
do ensaio. .
Portanto, com todos os dados obtidos e analisados, primeiramente pode-se constatar
que ainda não foi possível um elevado aproveitamento dos reatores, comparando-se com
outros resultados da literatura, mas observou-se que os grãos de Kefir são complexos
bacterianos que demonstram ter boa capacidade de adaptação ao glicerol, que é um efluente
de difícil degradação e ainda não muito estudado no ramo de produção de hidrogênio.
Mesmo sendo obtidos rendimentos menores, porém próximos, a de ensaios da
literatura com menores concentrações, este trabalho se torna interessante pelo fato de que
altas concentrações foram testadas, tanto para DQO como para a concentração de inóculo, o
que de certa forma o aproxima um pouco de uma possível futura escala real de trabalho, com
menores diluições e maiores concentrações, já que a DQO bruta do glicerol é muito alta, de
aproximadamente 1237 g.L-1.
Conclusões
Dentre os valores de DQO testados, 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 SV, 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.
Assim, pode-se concluir que valores mais altos de DQO que os testados neste projeto
poderiam vir a apresentar produções específicas maiores, pois com estes ensaios não foi
encontrada uma faixa de inibição total das atividades microbianas pela carga orgânica
elevada. Além disso, valores menores de DQO também poderiam apresentar um melhor
rendimento, sendo de forma geral não foi encontrada uma faixa ótima de DQO, visando a
produção de hidrogênio.
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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 e a falta de consenso sobre as condições que permitem o seu
equilíbrio. Assim, estudou-se o desempenho de reator de leito fixo, auto inoculado, e reator
UASB, inoculado com lodo metanogênico termofílico pré-tratado termicamente, ambos
operando em temperatura termofílica (55°C), visando superar as atuais limitações na
produção de H2, avaliando, também, a hidrodinâmica dos reatores. Os resultados quanto à
produção de H2 apresentados nesse artigo são preliminares, com dados de apenas 35 dias de
operação, e, embora isolados, ocorreram picos de rendimento de 4,9 mol-H2.mol-sacarose-1
para o reator de leito fixo e 6,2 mol-H2.mol-sacarose-1para o reator UASB. Contudo, é
necessário que os reatores operem por mais para que entrem em estado estacionário e
resultados conclusivos sejam alcançados. Os reatores apresentaram fluxos de pequena
dispersão, podendo ser representados como pistonado.
Introdução
O gás hidrogênio pode ser produzido a partir de combustíveis convencionais (reforma
do gás natural, oxidação parcial de hidrocarbonetos, gaseificação do carvão), fontes
renováveis de energia (hidrólise a partir da energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica)
e biologicamente (fotossinteticamente ou fermentação anaeróbia).
Para Wang & Wan (2009) as vantagens da produção por via fermentativa são: alta taxa
de produção de hidrogênio; operação simples; e possibilidade de utilizar várias substâncias
orgânicas com substratos, como o caso da utilização de águas residuárias ricas em
carboidratos, as quais servirão para a produção de energia e ainda receberão tratamento
parcial.
Teoricamente, o rendimento de 4 mols 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 de H2/ mol de glicose consumida por duas razões (Chou et al. 2008). Primeiramente, a
formação de H2 catalisada pela hidrogenase é afetada pelo tipo de carreador intracelular de
elétrons e pode ser interrompida pelo acúmulo de H2 (Chou et al. 2008). 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
0,6x10-4 atm. A segunda razão para o baixo rendimento é a 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 como lactato e etanol (Angenent et al.
2004; Chou et al. 2008).
Kongjan & Angelidaki (2010) afirmam que a utilização da temperatura termofílica
extrema (70°C) para a fermentação de hemicelulose hidrolisada por cultura mista favoreceu a
produção de hidrogênio via rota do acetato. Para esses autores, o resultado se deve às
melhores condições termodinâmicas e maior tolerância à alta pressão parcial de hidrogênio.
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Testando diferentes temperaturas de operação (20, 37 e 55°C) em reatores de mistura
completa contínuos, Karlsson et al. (2008) obtiveram melhor rendimento a 55°C, porém, a
maior velocidade de produção ocorreu a 37°C.
Um aspecto que deve ser considerado em estudos com reatores contínuos são ensaios
de caráter hidrodinâmico, para que se conheça o modelo de escoamento que representa o
fluxo no interior dos reatores. Informações como a distribuição do tempo de residência (DTR)
do fluido escoando, o tempo de detenção hidráulico (TDH) médio, ou seja, o tempo médio
que uma porção do fluido permanece no interior do reator, além de possíveis anomalias nos
reatores, podem ser determinados em ensaios hidrodinâmicos e servem como base para
projeto, aumento de escala, simulação e otimização (Levenspiel, 2000).
Levenspiel (2000) apresenta o modelo de tanques em série e o modelo de dispersão
para representar o escoamento em reatores não-ideais. Quanto maior o número de tanques em
série mais próximo o reator está do modelo pistonado ideal (plug-flow), sendo que para
valores de N superiores a 30, o reator pode ser modelado como plug-flow. Com relação ao
valor de dispersão (D/u-L), Levenspiel (2000) afirma que D/uL com tendência a zero indica
dispersão negligenciável, logo escoamento pistonado e com D/uL tendendo ao infinito, grande
dispersão, logo, escoamento com mistura perfeita.
Assim, o presente estudo procurou verificar a o desempenho de reatores de leito fixo e
UASB na produção de hidrogênio, em condições termofílicas (55°C), bem como determinar o
modelo de escoamento que os representa para possibilitar o melhor entendimento do processo.
Material e Métodos
Reatores
Os reatores UASB e de leito fixo, possuíam, respectivamente, volumes úteis de 3,6L e
2,1L, dotados de pontos de coleta ao longo de sua altura (Figura 1).

Figura 1 – Representação dos sistemas compostos pelos reatores.
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O reator de leito fixo, com 750mm de altura (sendo o comprimento do leito
fixo500mm) e com diâmetro de 80mm, era composto por três compartimentos: 1- entrada de
afluente e acúmulo de sólidos, 2- leito fixo, delimitado por grades de inox com malha de 0,2
cm que apóiam o material suporte e 3- headspace e saída do efluente. O reator UASB,
apresentava igualmente três compartimentos, a saber: 1- entrada do afluente e leito de lodo, 2manta de lodo e 3- separador trifásico, em formato de funil invertido, e saída do efluente. Suas
dimensões eram 610mm de altura, com diâmetro de 80 mm ao longo do leito e manta de lodo
e 100mm no compartimento do separador. Para evitar a perda de biogás, a saída do efluente
em ambos os reatores ocorre através de conduto afogado. O reator UASB possuía, ainda, duas
saídas de biogás, uma para a coleta na parte interna do separador trifásico e outra na parte
externa.
Material suporte
O material suporte utilizado para o reator de leito fixo 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
granulométrico, 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.
Inoculação
O reator UASB foi inoculado com lodo proveniente de reator UASB metanogênico
termofílico, que trata a vinhaça da usina de açúcar e álcool São Martinho (Pradópolis, SP). O
lodo passou por pré-tratamento térmico a 100°C por 15 minutos (Hawkes et al. 2002). Para o
reator de leito fixo foi adotado o procedimento de auto fermentação, descrito por Leite et al.
(2003).
Solução de nutrientes padrão
Solução concentrada adaptada de Del Nery (1987). A solução padrão contendo (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.
Procedimento para ensaio hidrodinâmico
O método aplicado nos ensaios foi a injeção degrau, com introdução de NaCl (10g.L-1)
na corrente de alimentação, que nesse período era composta apenas por água de torneira. O
reator UASB já estava inoculado e o reator de leito fixo não estava inoculado. Esse
procedimento foi adotado, pois o lodo, dotado de grânulos e materiais inertes, poderia
influenciar no escoamento do reator UASB, gerando caminhos preferenciais, por exemplo, e
como foi adotado o procedimento de auto inoculação no reator de leito fixo, no início da
operação não havia biomassa. Para a aquisição dos dados da variação da concentração salina
nos reatores, utilizou-se uma sonda de condutividade conectada à calculadora TI 89 Titanium
da Texas Instruments, que por sua vez estava acoplada à interface de aquisição de dados CBL
2, da Texas Instruments. Foram coletados 600 dados durante período igual a três vezes os
TDH teóricos aplicados aos reatores, representados pela razão entre o volume do reator e a
vazão aplicada. Os TDH teóricos escolhidos para os ensaios foram 2 h para o reator de leito
fixo e 2, 6 e 12 para o reator UASB.
Procedimento para experimento contínuo
Os reatores foram colocados em câmara com temperatura controlada a 55°C. O
afluente armazenado em tanques individuais, à temperatura ambiente, e bombeado para cada
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reator. O substrato utilizado era composto por sacarose (1781,24mg.L-1), uréia (11,51mg.L-1),
bicarbonato (500 mg.L-1) e solução de nutrientes padrão (0,25mL.L-1). Além disso, o pH é
ajustado para 6,5 com HCL PA (0,22 mL.L-1). No procedimento de partida, os reatores foram
colocados em recirculação por 5 dias utilizando meio sintético, fermentado em recipiente
aberto por 3 dias. 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. Após a recirculação, o reator de leito fixo passou a operarar com TDH de 2
horas (COV de 24gDQO.L-1.d-1) e o reator UASB com TDH de 12 horas (COV de 4 gDQO.L1 -1
.d ).
Monitoramento dos reatores
Foram monitorados: composição e vazão do biogás; pH, DQO e sacarose no efluente
dos reatores; além da composição da biomassa. A partir desses resultados, foram calculados
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
CG 2010 (Shimadzu®, Japão), a partir de metodologia proposta e desenvolvida no Laboratório
de Processos Biológicos.
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 e demanda química de oxigênio
(DQO), estão sendo utilizadas as metodologias preconizadas pelo Standard Methods (2005).
A leitura da absorbância das amostras de DQO é feita no comprimento de onda 620 nm
utilizando espectrofotômetro modelo 890 (Hach®, EUA).
Análise de dados do ensaio hidrodinâmico
Os dados de concentração do traçador (NaCl), na injeção degrau, fornecem curvaresposta sempre crescente até que se atinja a concentração de traçador aplicada. Para que seja
possível obter os parâmetros desejados, a curva de concentração do traçador em função do
tempo foi trabalhada. Inicialmente a curva-resposta foi normalizada, gerando a curva F, cujos
valores são calculados através da equação 1 (Levenspiel, 2000).
Equação 1
Na equação 1, Ci é o valor da concentração de NaCl no instante i e Cmáx é o valor
máximo da concentração de NaCl detectado.
Em seguida, a curva F foi ajustada para a equação sigmóide de Boltzmann, no
programa Origin 8.0®. Com os valores ajustados, a curva F foi transformada em uma curva
DTR (curva E), composta pelos valores das derivadas dos pontos de F em função do tempo
(dF/dt) (Levenspiel, 2000).
Assim, com os valores da curva E foram determinados os valores de TDH médio ( )
(equação 2), a variância (σ²) (equação 3) e a variância adimensional (σθ²) (equação 4)
(Levenspiel, 2000).
Equação 2

Equação 3
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Equação 4
A partir de σθ² foi possível calcular os parâmetros adotados pelos modelos de tanques
em série (equação 5) e de dispersão (equação 6), apresentados por Levenspiel (2000), para
conhecer o padrão de escoamento nos reatores. O modelo de tanques em série utiliza o
parâmetro N, número de reatores de mistura perfeita em série ao qual o escoamento do reator
não ideal se ajusta. O modelo de dispersão adota o número de dispersão (D/uL), adaptado da
Lei de Fick para quantificar a dispersão longitudinal em reatores, indicando o grau de mistura
do escoamento. O número de dispersão engloba o coeficiente de dispersão (D), a velocidade
do fluido (u) e o comprimento do reator (L).
Equação 5

Equação 6
Resultados e Discussão
Ensaios hidrodinâmicos
A curva-resposta do ensaio em degrau, após a normalização, ajuste para a sigmóide de
Boltzmann e transformação para curva E, obtiveram-se as curvas da Figura 2.

Figura 2 - Curvas E dos reatores para cada TDH aplicado. (○) UASB 2h, (♦) leito fixo
2h, (□) UASB 6h, () UASB 12 h.
Os valores de
em todos os ensaios foram próximos aos valores teóricos, com
variação máxima de 5%. Conclui-se que não há anomalias, como zonas mortas e caminhos
preferenciais, nos reatores.
Os valores encontrados de N e D.u-1L-1 para os reatores são apresentados na Tabela 1,
e, em todos os TDH, os parâmetros indicam que o modelo de reator pistonado ideal (plug-flow
reactor) pode ser utilizado para representá-los.
Tabela 1 – Resultados para os modelos de tanque de mistura e de dispersão.
Leito Fixo
UASB
TDHteórico
2h
2h
6h
12h
838,9
141,6
143,7
198,8
N
0,0006
0,0035
0,0035
0,0025
D/uL
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Experimento contínuo
Os resultados preliminares da composição do biogás produzido pelos reatores são
apresentados na Figura 3. Ainda nos primeiros dias de operação, foi verificada a presença de
metano no biogás produzido no reator UASB, sugerindo que o TDH de 12 h pode ter
proporcionado ambiente propício para o desenvolvimento de arqueas metanogênicas. O reator
de leito fixo, no qual foi adotado o princípio da auto-fermentação, não apresentou metano no
biogás. Contudo, no que se refere à produção de CO2, esta ocorre com a mesma proporção em
ambos os reatores.

Figura 3 – Gráficos da composição do biogás dos reatores (A) leito fixo e (B) UASB.
(▲) H2, (♦) CH4 e () CO2.
Na Figura 4 são apresentados os gráficos com 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.

Figura 4 – Gráficos com resultados preliminares da operação dos reatores. (♦) leito
fixo e () UASB.
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No início da operação, a conversão de sacarose no reator UASB foi direcionada à
produção de metano, possivelmente com consumo de H2, pois em todos os parâmetros que se
referem à produção de H2 o reator UASB apresenta, momentaneamente, menor desempenho
que o reator de leito fixo. Observa-se ainda, que, embora isolados, ocorreram picos de
rendimento de 6,2 mol-H2.mol-sacarose-1para o reator UASB e 4,9 mol-H2.mol-sacarose-1
para o reator de leito fixo. Assim, caso os rendimentos se mantenham, serão compatíveis ou
mesmo superiores aos obtidos em trabalhos com produção mesofílica, tornando animadoras as
perspectivas da produção termofílica de H2. Testando diferentes relações C/N em reator
anaeróbio de leito fixo, utilizando meio suporte de polietileno de baixa densidade, Rojas
(2010) obteve rendimento máximo de 3,5 mol-H2.mol-sacarose-1, com TDH de 2h e C/N de
140, na faixa mesofílica. Em teste em batelada mesofílica, Lin & Lay (2004), alcançaram
máximo rendimento de 4,8mol H2.mol-sacarose-1.
É importante ressaltar que os resultados foram obtidos com apenas 35 dias de
operação e ainda não apresentam tendência definida, indicando que os reatores ainda operam
em estado transiente, impossibilitando discussões aprofundadas e afirmações conclusivas
sobre o comportamento dos reatores.
Conclusões
A partir dos ensaios hidrodinâmicos, conclui-se que o modelo de escoamento que
representa os reatores é o plug-flow, sendo essa característica mais acentuada para o reator de
leito fixo. Quanto ao desempenho dos reatores na produção de hidrogênio, a partir dos dados
preliminares pode-se afirmar apenas que é possível em condições termofílicas, com picos de
rendimento que superam a produção mesofílica, 4,9 mol-H2.mol-sac-1 para o reator de leito
fixo e 6,2 mol-H2.mol-sac-1para o reator UASB. Contudo, o pouco tempo de operação ainda
não permite afirmações conclusivas sobre o comportamento dos reatores.
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Resumo. O objetivo do presente trabalho foi enriquecer consórcios microbianos capazes de
produzir H2 a 37°C e 55°C e, avaliar a produção do gás para diferentes concentrações de
vinhaça (~2, 5, 6 e 11 g DQO.L-1). Nos reatores mesófilos (37°C) com valores iniciais de
sacarose de 0,5 g.L-1; 1,43 g.L -1,1,93 g.L-1 e 3,42 g.L-1 foram observados consumos de
91,5 %; 80,2 % 94,4 % e 86,6 %, respectivamente. Nos reatores termófilos (55°C) o consumo
foi menor, sendo que para valores iniciais de sacarose de 0,41 g.L-1; 1,18 g.L-1; 2,33 g.L-1 e
2,46 g.L-1, os valores foram de 39,8 %; 32 %; 66 % e 44,3 %, respectivamente. Foi observada
produção de H2 de 5,05 mmol H2.L-1.d; 7,78 mmol H2.L-1.d; 13,44 mmol H2.L-1.d e
16,3 mmol H2.L-1.d nos ensaios a 37°C para concentrações crescentes de vinhaça. E, nos
ensaios termófilos a produção de H2 foi de 1,08 mmol H2.L-1.d; 5 mmol H2.L-1.d; 0,48 mmol
H2.L-1.d e 2,7 mmol H2.L-1.d para concentrações crescentes de vinhaça. Os resultados
indicaram que o aumento na concentração de vinhaça não foi tóxica para os microrganismos
mesófilos, mas para o consórcio termófilo houve inibição na produção de H2. Foi possível
isolar microrganismos semelhantes à Clostridium (99 %) e Thermoanaerobacterium (99 %).
Introdução
O gás hidrogênio é considerado a energia limpa do futuro devido ao benefício
econômico e ambiental. Além disso, o uso de H2 pode contribuir para a redução da
dependência do uso de combustíveis fósseis. O H2 molecular possui o maior conteúdo
energético por unidade de peso entre os outros combustíveis gasosos (143 GJ.ton-1). Outro
ponto que pode ser destacado, é que a combustão do H2 libera somente água, não
contribuindo, dessa maneira, para o agravamento do efeito estufa (Kotay & Das, 2008).
O H2 pode ser produzido por métodos físico-químicos e biológicos. A produção
biológica tem sido considerada uma alternativa promissora (Nandi & Sengupta, 1998). Entre
os processos biológicos, a via fermentativa tem ganhado atenção devido à elevada taxa de
produção de H2 e a possibilidade de uso de vários resíduos como substrato para a o
crescimento microbiano e produção de H2 em relação ao processo foto-fermenativo (Das &
Veziroglu, 2001).
O uso de águas residuárias como substrato na produção de hidrogênio parece ser mais
interessante do que o uso de carboidratos puros, devido a possibilidade se reduzir o potencial
poluidor do resíduo e minimizar o problema de disposição dos mesmos. Os critérios utilizados
para eleger uma água residuária como sendo um eficiente substrato para a produção biológica
de hidrogênio são: elevada concentração de compostos orgânicos facilmente degradáveis,
como açúcares, e baixa concentração de compostos tóxicos aos microrganismos. Diferentes
tipos de resíduos têm sido empregados com sucesso na produção de hidrogênio, entre eles,
podemos citar água residuária da indústria sucro-alcooleira e de laticínios (Ntaikou et al.
2010).

129

O Brasil é um dos maiores produtores de etanol, processo que é responsável pela
geração de um resíduo denominado vinhaça. Este resíduo apresenta valores elevados de DQO
(Demanda Química de Oxigênio), presença de matais pesados, e baixo pH. A vinhaça deixa a
coluna de destilação a elevadas temperaturas (85°C - 90°C), sendo necessário seu
resfriamento para que processos mesófilos ocorram. Assim, a possibilidade de realizar a
produção de hidrogênio em condições termofílicas poderia ser mais viável. (ROSSETTO,
1987; Wilkie et al. 2000).
Os microrganismos envolvidos na produção de hidrogênio podem atuar em ampla
faixa de temperatura. A maioria dos estudos tem sido realizada em temperaturas mesófilas.
Entretanto, o emprego de bactérias termófilas no processo pode ser bastante atrativo, pois
esses microrganismos são capazes usar ampla faixa de resíduos e produzir menor variedade de
metabólitos durante o processo de geração de H2. Além disso, temperaturas mais elevadas
podem favorecer o a termodinâmica das reações.
Microrganismos mesófilos, os quais são capazes de produzir hidrogênio via fermentação,
incluem bactérias anaeróbias estritas, como, por exemplo, bactérias do gênero Clostridium, e
anaeróbias facultativas, como Enterobacter (Ntaikou et al. 2010).
Estudos recentes têm reportado a produção biológica de hidrogênio em temperaturas
termófilas e hipertemófilas. Os microrganismos termófilos que têm sido empregados nesses
processos
incluem
espécies
pertencentes
aos
gêneros
Caldicellulosiruptor,
Thermoanaerobacterium, Thermotaga, Caloramator (Sigurbjörnsdóttir, 2009; Ntaikou et al.
2010).
Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi enriquecer consórcios microbianos
capazes de crescer e produzir hidrogênio a partir de vinhaça de cana-de-açúcar a 37°C e 55°C.
Material e Métodos
Inóculo
O inóculo utilizado para o enriquecimento dos consórcios microbianos foi lodo granular de
reator anaeróbio utilizado no tratamento de água residuária de abatedouro de aves (Avícola
Dakar, Tiête, SP/Brasil). O lodo anaeróbio foi previamente cultivado em meio de cultivo
sintético com sacarose (2 g DQO.L-1) em pH inicial 5,5 a 37°C e 55°C. Quando foi observado
produção de hidrogênio no biogás, o lodo foi submetido ao tratamento térmico (90º C –
10 minutos), according Kim et al. (2006). O tratamento térmico foi realizado por duas vezes
para a completa eliminação das arquéias metanogênicas. Estes ensaios foram realizados em
frasco de 0,5 L com volume reacional de 0,25 L e 20 % de lodo (v/v). Todos os ensaios foram
realizados em triplicata. Os frascos foram incubados à 37°C e 55°C, sem agitação.
Enriquecimento dos consórcios microbianos mesófilos e termófilos
Após o tratamento térmico, o lodo foi cultivado em meio de cultura com vinhaça diluída
(2 g DQO.L-1). Os ensaios foram realizados em frascos de 1 L, com volume reacional de 0,8 L
e 20 % (v/v) de lodo pré-tratado. N2 (100%) foi fluxionado no headspace dos frascos para
manter as condições anaeróbias. Nesta fase, foram usados dois frascos: um deles foi mantido
a 37°C e o outro a 55°C. Esta etapa do trabalho, de aumento da biomassa e adaptação da
mesma à vinhaça durou aproximadamente 2 meses. Durante este período, o meio de cultivo
dos reatores foi trocado duas vezes por semana com a finalidade de suprir os microrganismos
com substrato e remover os metabólitos produzidos.
O substrato – vinhaça de cana-de-açúcar
A vinhaça utilizada como substrato para os ensaios de produção de hidrogênio foram
coletadas na Destilaria Nova Era, localizada no município de Ibaté, Ibaté, SP/Brasil. Depois
da coleta, a vinhaça foi mantida congelada. Antes de ser utilizada, a vinhaça foi centrifugada a
10.000 rpm a 4°C por 5 minutos com objetivo de separar a fração sólida da líquida. O

130

sobrenadante foi utilizado como substrato nos ensaios de produção de H2 sem esterilização.
Diferentes volumes de vinhaça foram utilizados para se obter quatro diferentes concentrações
desse resíduo em termos de DQO.
Meio de cultura
O meio de cultura foi preparado com 2 mL.L-1 de cada uma das quatro soluções a seguir:
Solução A - NiSO4.6H2O (0,5 g.L-1), FeSO4.7H2O (2,5 g.L-1), FeCl3.6H2O (0,25 g.L-1),
CoCl2.2H2O (0,04 g.L-1), Solução B - CaCl2.6H2O (2,06 g.L-1), Solução C - SeO2
(0,144 g.L1), Solução D - KH2PO4 (5,36 g.L-1), K2HPO4 (1,30 g.L-1), Na2HPO.4H2O (2,76
g.L-1). Além disso, foram adicionados 1 mL.L-1 de solução de vitamina B12 (40 mg.L-1) e
1 mL.L-1 solução de ácido p-aminobenzóico (0,04 g.L-1) e biotina (0.01 g.L-1). Todas as
soluções foram esterilizadas por filtração em membrana de porosidade 0,22 µm em sistema de
filtração previamente esterilizado em autoclave.
Reatores anaeróbios em batelada
Os reatores anaeróbios usados para a produção de hidrogênio foram conduzidos em frascos
fechados com volume total 2 L, volume reacional de 1,1 L e 0,9 L de headspace preenchido
com N2 (100 %). Antes de cada ensaio, os consórcios anaeróbios foram reativados por 24 h
em meio de cultura com concentração inicial de vinhaça de 2 g DQO.L-1 a 37°C e 55°C. Após
a reativação, 0,72 mL de cada consórcio foi centrifugado a 10.000 rpm a 4°C por 5 minutos e
o pellet foi utilizado como inóculo. Os reatores mesófilos (37°C) foram denominados R1
(2,1 g DQO.L-1); R2 (5,4 g DQO.L-1), R3 (6,2 g DQO.L-1) e R4 (11,3 g DQO.L-1). Os reatores
termófilos (55°C) foram denominados R5 (1,8 g DQO.L-1); R6 (5,3 g DQO.L-1); R7
(6,1 g DQO.L-1) e R8 (10,6 g DQO.L-1).
Análises cromatográficas
A concentração de hidrogênio foi avaliada por meio da retirada de amostra (500 µL) do
headspace dos reatores. A análise foi realizada 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 gás de arraste o argônio (grau cromatográfico). As
temperaturas do injetor e do detector foram 220ºC e 230ºC, e na coluna a temperatura foi
130°C com aquecimento de 46°C/min até 135°C.
As análises de ácidos orgânicos voláteis e etanol foram realizadas por cromatografia gasosa
em cromatógrafo Shimadzu GC-2010, equipado com detector de ionização de chama,
amostrador automático para headspace, e coluna HP-INNOWAX de 30 m x 0,25 mm x
0,25 µm de espessura de filme. As condições de 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,
38°C (0’) 10°C/min, 75°C (0’) 35°C/min, 120C (1’) 10°C/min 170C (2’), o gás de arraste foi
hidrogênio, temperatura do detector a 280°C, nitrogênio como gás auxiliar a 30 mL/min, ar
sintético a 300 mL/min e hidrogênio 30 mL/min. As condições do amostrador automático
COMBI-PAL, AOC 5000 foram: seringa de 2,5 mL; temperatura da seringa a 90°C; volume
injetado de 400 µL; temperatura de incubação da amostra a 100°C; tempo de incubação
13 min (Maintinguer et al., 2008).
Quantificação de sacarose
A concentração de sacarose foi determinada pelo método colorimétrico (Dobuis et al., 1956).
Análises microscópicas
A morfologia dos consórcios microbianos foi observada por microscopia óptica de contraste
de fase em microscópio Olympus BX60-FLA e obtenção de imagens por meio do software
Image Pro-Plus.
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Isolamento de Microrganismos
A primeira etapa realizada foi o tratamento das amostras. Tanto amostras mesófilas quanto as
termófilas foram submetidas ao tratamento térmico supra descrito. As amostras foram então
diluídas em meio de cultivo PYG (Peptone-Yeast-Glucose). O meio de cultivo foi preparado
pela diluição dos componentes (glicose, 10 g.L-1; extrato de levedura, 5 g.L-1 e peptona de
carne 5 g.L-1) em água aquecida. Posteriormente, 9 mL do meio foram distribuídos em fracos
de 20 mL sob o fluxo de argônio por 5 min. Os frascos foram lacrados e esterilizados em
autoclave (121°C, 1 atm por 15 minutos). A inoculação das amostras foi realizada com
seringas (1 mL) estéreis sob condições de assepsia. Os frascos ficaram incubados a 37°C e
55°C por, no mínimo 24 horas, ou até que fosse possível observar o crescimento microbiano
pela turvação do meio. Após o crescimento da biomassa, foi realizado análise de geração de
H2 com amostras do headspace. Amostras das maiores diluições, com produção de H2, foram
utilizadas para nova diluição. Ao total foram realizadas diluições seriais até 10-6, por três
vezes.
As amostras provenientes das maiores diluições foram incubadas por estriamento direto em
placa contendo meio de cultivo PYG (com adição de 15 g.L-1 de ágar). O meio de cultivo foi
preparado pela diluição dos compostos em água aquecida. Posteriormente, foi esterilizado em
autoclave (121°C, 1 atm por 15 minutos) e distribuído em placas de Petri (20 mL em cada) em
câmara de fluxo laminar. Quando o meio solidificou foi realizado o estriamento direto com
alça de inoculação em câmara de fluxo laminar. As placas anaeróbias foram, então, colocadas
em bolsas de anaerobiose (GENBAG Anaer – BIOMERIEUX) e incubadas a 37°C e 55°C até
que fosse possível observar o aparecimento de colônias. As placas aeróbias foram incubadas
sem as bolsas.
Depois de observado crescimento de colônias ou aparecimento de bolhas, que poderia ser
devido à produção de gás, foi realizado o repique dessas colônias em meio de cultivo PYG
líquido, com o objetivo de observar se eram microrganismos produtores de gás H2.
Como não foi possível isolar nenhum microrganismo termófilo produtor de H2 a partir de
estriamento direto em placa anaeróbia, foram realizadas tentativas por meio da técnica de rolltube modificado por Miller e Wolin (1974).
O meio utilizado foi PYG acrescido de ágar (1,5 %), conforme descrito anteriormente.
Aproximadamente 3 mL do meio foram distribuídos em frascos de vidro de 20 mL sob fluxo
de argônio. Os frascos foram esterilizados em autoclave e armazenados em temperatura
ambiente até o uso. Antes da inoculação, os frascos foram colocados em banho-maria, até que
o meio estivesse líquido. Então, os frascos foram colocados sobre a bancada e, quando a
temperatura do meio atingiu aproximadamente 45°C, foi realizada a inoculação com 0,1 mL
das amostras. Após a inoculação, os frascos foram submersos em recipiente com água gelada
em movimento giratório até que o meio solidificasse. Os frascos foram incubados invertidos
em estufa a 55°C até o aparecimento de colônias ou bolhas.
Depois de observado crescimento de colônias ou aparecimento de bolhas, foi realizado o
repique dessas colônias em meio de cultivo PYG líquido, com o objetivo de observar se eram
microrganismos produtores de gás H2.
Análises de biologia molecular
A avaliação da diversidade da comunidade microbiana foi realizada por meio da técnica de
PCR/DGGE. O DNA foi extraído segundo protocolo de Griffiths et al. (2000) modificado. Na
amplificação dos fragmentos do DNA foram utilizados primers específicos para o Domínio
Bacteria. Os fragmentos de DNA amplificados foram separados por eletroforese em gel de
gradiente desnaturante (DGGE). Os primers utilizados foram 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’).
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O gel utilizado tinha gradiente desnaturante nas concentrações de 45% e 65%. As condições
durante a eletroforese foram as seguintes: temperatura constante de 60°C, 75 V por 16 horas.
A solução fluorescente utilizada foi de brometo de etídeo (diluída 10.000 vezes). O aparelho
utilizado para leitura do padrão de bandas do gel foi transiluminador UV (Stratagene - Eagle
Eye TM III), sob exposição a 254 nm UV, acoplado ao computador com o software Eagle
Sight. O dendograma foi construído usando software Bionumerics, com coeficiente de Jaccard
e método UPGMA.
Após a obtenção dos resultados do DGGE foram recortadas as principais bandas. As bandas
recortadas foram colocadas, separadamente, em tubos com água ultrapurificada estéril (50 l),
mantidas a 4oC durante o período de 24 h, para que o DNA presente na banda recortada
pudesse migrar para a solução aquosa, para que essa solução fosse utilizada para o
seqüenciamento. A seguir foi realizado novo PCR, utilizando primers 968F (Nielsen et
al.,1999) e 1392R (Fang et al., 2002) sem GC clamp. Posteriormente, foi realizada a
purificação do produto de PCR. Em seguida foi feita a reação de seqüenciamento e
precipitação com etanol. As amostras foram transferidas para os tubos de seqüenciamento e
colocadas no seqüenciador ABI 310 da Applied Biosystem.
Os microrganismos isolados produtores de H2, tiveram seu DNA extraído a partir do cultivo
crescido (24 horas) utilizando-se Wizard Genomic DNA Purification Kit (PROMEGA). A
PCR foi realizada com primers (27F e 1492R - Edwards et al., 1989) e o produto de PCR foi
enviado para seqüenciamento. Somente o DNA dos microrganismos produtores de H2 foi
enviado para seqüenciamento. As seqüências obtidas dos fragmentos do rRNA 16S foram
editadas e alinhadas utilizando-se o software DNA Star (SeqMan). A árvore filogenética foi
construída com recursos do software MEGA versão 4.0 (Tamura et al. 2007) pelo algorítimo
de Neighbor-Joining (Saitou & Nei 1987). Análises de bootstrap com 1000 repetições foram
realizadas para fornecer suporte aos ramos das arvores filogenéticas geradas no programa. A
título de comparação e análise da árvore, foram incluídas seqüências da mesma região,
disponíveis na base de dados do GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank).
Tratamento dos dados experimentais
Os resultados experimentais foram ajustados para os valores médios obtidos das triplicatas
dos reatores usando o software Statistica® (versão 9). A produção máxima de hidrogênio foi
obtida pelo ajuste dos dados à função sigmoidal de Gompertz.
Resultados e Discussão
Enriquecimento dos consórcios microbianos mesófilos e termófilos
A partir do lodo anaeróbio foi possível enriquecer dois consórcios microbianos, nos quais se
observa a predominância de bacilos (Figura 1). No consórcio mesófilo (Figura 1A) se
observam além dos bacilos muitos endópsoros. Já na Figura 1B não estão presentes tais
estruturas. Bactérias com essa morfologia são descritas na literatura como capazes de produzir
hidrogênio. Tanto espécies mesófilas, pertencentes ao gênero Clostridium, como também
espécies termófilas, do gênero Thermoanaerobacterium, são bacilos produtores de H2 em
condições anaeróbias.
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Figura 1: Análise microscópia A- consócrio mesófilo, B- consórcio termófilo
A partir do dendograma (Figura 2), pode-se observar que as amostras foram arranjadas em
três grupos. O primeiro deles foi composto pelo lodo (1) e aquelas amostras previamente
adaptadas às temperaturas utilizadas no trabalho; ou seja, amostra 2 a 37°C e amostra 3 a
55°C, todavia sem adição de vinhaça. A porcentagem de similaridade desse ramo foi de 37 %.
No segundo ramo, ficaram agrupadas as amostras de biomassa adaptada à vinhaça (4) e o
controle sem adição de inóculo (5), ambas cultivadas a 37°C. As amostras foram agrupadas
com similaridade de 43 %. No último grupo, ficaram as amostras termófilas, tanto a biomassa
adaptada à vinhaça (6) como o controle sem adição de inóculo (7). Para esse grupo o
coeficiente de similaridade foi de 50 %.
As amostras 6 e 7 foram as que ficaram agrupadas com maior semelhança (50 %) e foram as
menos similares ao lodo original. A semelhança entre essas amostras permite inferir que,
possivelmente, microrganismos presentes na vinhaça e que tenham estruturas de resistência,
as quais permitiram germinar após o descongelamento da vinhaça, compõem o consórcio
microbiano termófilo, não sendo dessa maneira o lodo a única fonte de inóculo.

Figura 2: Dendograma gerado a partir do software Bionumerics baseado no método UPGMA,
utilizando coeficiente de similaridade Jaccard. Amostras 1- Lodo (inóculo); 2- Lodo adaptado
a 55°C sem vinhaça; 3- Lodo adaptado a 37°C sem vinhaça; 4- Controle somente com
vinhaça cultivado a 37° C; 5- Biomassa adaptada à vinhaça a 37°C; 6- Biomassa adaptada à
vinhaça a 55°C; 7- Controle somente com vinhaça cultivado a 55°C.
As 26 bandas recortadas foram seqüenciadas. Contudo as seqüências obtidas não puderam ser
utilizadas para alinhamento com as do banco de dados. A única banda que pôde ser utilizada
para se obter a afiliação filogenética está marcada com a seta vermelha no gel de DGGE
(Figura 2). Tal seqüência foi similar a Caloramator sp. (AY548786 - 100%) (Kaksonen et al.,
2004). Nas amostras 6 e 7 (termófilas), aparecem bandas na mesma posição, que podem ser
do mesmo microrganismo.
Segundo Sigurbjörnsdóttir (2009), cepas com alta similaridade a Caloramator viterbensis
foram isoladas e testes posteriores indicaram que são sacarolíticas, e degradam mono e
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dissacarídeos. Os produtos finais da degradação da glicose são etanol, ácido acético,
hidrogênio e gás carbônico. O autor observou, também, que ocorreu inibição com aumento na
carga de substrato. Possivelmente, bactérias desse gênero estejam presentes no consórcio
termófilo do presente estudo e sejam os responsáveis pela produção de hidrogênio.
Isolamento de Microrganismos
Foi possível isolar microrganismos mesófilos e termófilos a partir dos consórcios microbianos
enriquecidos. Esses microrganismos apresentaram seqüências semelhantes a espécies do filo
Firmicutes. Sendo que os microrganismos mesófilos isolados (CA, C1 e C5) foram
semelhantes a espécies do gênero Clostridium e os isolados termófilos (C6, C7, J3 e J7) foram
semelhantes a espécies pertencentes ao gênero Thermoanaerobacterium. A afiliação
filogenética dos microrganismos isolados pode ser observada na Figura 3.
O isolado C1 teve sua seqüência similar a Clostridium carboxidivorans (FR733710.1) com
99 % de similaridade. Clostridium carboxidivorans é uma espécie descrita recentemente por
Liou et al. (2005). Trata-se de um microrganismo anaeróbio gram-positivo, móvel, formador
de endósporo, homoacetogênico. Os principais produtos de seu metabolismo são os ácidos
acético e butírico, além de etanol e butanol. Pode crescer utilizando variedade de substratos
como glicose, xilose, celulose, amido, glicerol, etanol, CO e H2/CO2.
No presente trabalho o microrganismo foi cultivado em meio de cultivo PYG, e se observou
fermentação da glicose e produção de H2. Contudo, não foram realizados ensaios a fim de
observar a produção temporal do gás e, nem se o microrganismo, em algum momento,
começava a consumir o H2 produzido.
Outro microrganismo isolado está indicado como CA na árvore filogenética, com seqüência
98 % similar a Clostridium sp.. O isolado C5 também teve seqüência similar a Clostridium sp.
(95% de similaridade), porém com similaridade inferior. Chen et al. (2005), isolaram
Clostridium butirycum CGS5 a partir de lodo anaeróbio e observaram produção de H2 por
esse microrganismo a partir de diversas concentrações da sacarose (5 a 30 g DQO.L-1) em
reator de batelada.
Os isolados termófilos, denominados C6, C7, J3 e J7, tiveram suas seqüências alinhadas com
elevada similaridade a Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum (99 %).
Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2, cepa isolada de reator alimentando
com efluente de fábrica produtora de óleo de palma, foi capaz de produzir hidrogênio a partir
de diversos substratos, incluindo sacarose, xilose e amido. A cepa foi capaz de produzir gás
H2 em faixa de pH entre 4,5 e 8 e, entre 45°C e 70°C, sendo que os valores ótimos foram para
pH 6,25 e 60°C. O maior rendimento e maior taxa de produção foram observados quando a
cultura foi alimentada com sacarose (20 g.L-1), respectivamente, 2,53 mol H2/ mol hexose e
12,12 mmol H2/L.h (O-Thong et al, 2008).
É importante ressaltar que os microrganismos isolados e seqüenciados foram somente aqueles
produtores de H2. Entretanto, o consórcio microbiano é formado por diversas populações
conforme perfil de bandas do gel de DGGE. Não se pode afirmar que somente os
microrganismos isolados compõem o consórcio, mas que as condições impostas durante as
etapas de isolamento podem ter favorecido o crescimento e predominância de alguma espécie
em detrimento de outra e, por isso, talvez somente as espécies beneficiadas pela condições
impostas foram isoladas. Lembrando que os isolados não produtores de H2 não tiveram seu
DNA extraído e seqüenciado, pois não era objetivo do presente trabalho conhecer outros
microrganismos que não aqueles produtores de gás hidrogênio.
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Figura 3: Árvore filogenética construída a partir de fragmentos gene 16S do rRNA,
utilizando-se o método Neighbour-Joining. Os números em cada um dos ramos representam
as porcentagens de ocorrência dos agrupamentos com base em análises de bootstrap de 1000
repetições. A barra indica 2 % de diferença entre as seqüências.
Reatores anaeróbios em batelada
Na Figura 4 são apresentados os perfis de produção acumulada de hidrogênio para diferentes
concentrações de vinhaça a 37°C (Figura 4A) e a 55°C (Figura 4B).
Observou-se que a medida que a concentração de vinhaça foi maior a produção de gás H2 para
os ensaios mesófilos foi maior: 3,6 mmol H2.L-1; 8,6 mmol H2.L-1; 14,9 mmol H2.L-1 e 28,1
mmol H2.L-1. Entretanto, o mesmo não foi observado para os ensaios realizados a 55°C, nos
quais os valores não seguiram uma tendência. Os valores foram: 4,1 mmol H2.L-1; 8,8 mmol
H2.L-1, 4,1 mmol H2.L-1 e 5,4 mmol H2.L-1. Com relação à produção máxima de hidrogênio
foram observados valores crescentes para os ensaios a 37°C: 5,05 mmol H2.L-1.d; 7,78 mmol
H2.L-1.d; 13,44 mmol H2.L-1.d e 16,3 mmol H2.L-1.d. Já os valores dos ensaios a 55°C foram
1,08 mmol H2.L-1.d; 5 mmol H2.L-1.d, 0,48 mmol H2.L-1.d e 2,7 mmol H2.L-1.d (Tabela 1).
Assim, sugere-se que o aumento na concentração de vinhaça não foi inibidor para a produção
de hidrogênio nos ensaios a 37°C. Todavia, alguma inibição na produção do gás ocorreu nos
ensaios a 55°C.
A fase lag de produção de hidrogênio variou entre os ensaios mesófilos (0,19 a 0,37 d) e
termófilos (0,86 a 1,34 d), sendo maior para os ensaios termófilos em todas as concentrações
de vinhaça do que para os ensaios mesófilos com concentrações similares. Para os ensaios
mesófilos, os valores foram 0,19 d (2,1 g DQO.L-1); 0,36 d (5,4 g DQO.L-1); 0,37 d
(6,2 g DQO.L-1) e 0,32 d (11,3 g DQO.L-1). Para os ensaios termófilos esses valores foram
maiores: 0,86 d (1,8 g DQO.L-1); 0,89 d (5,3 g DQO.L-1); 1,34 d (6,1 g DQO.L-1) e 0,54 d
(10,6 g DQO.L-1). A maior fase lag (1,34 d) foi observada no ensaio termófilo com
6,1 g DQO.L-1, onde foi observada também a menor taxa de produção de hidrogênio
(0,48 mmol H2/L.d). Baghchehsaraee et al. (2010) realizaram ensaios com lodo de digestor
anaeróbio e glicose (10 g.L-1) nas mesmas temperaturas usadas no presente trabalho. Os
autores também observaram maior fase lag para os ensaios em temperatura de 55°C (1,8 d),
do que nos ensaios a 37°C (0,42 d). Shin et al. (2004) também observaram que a fase lag para
a cultura mesófila (0,5 h) foi menor do que para termófila (11,7 h).
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A

B

Figura 4: (A) Variação temporal da produção de hidrogênio em diferentes concentrações de
vinhaça: (A) ensaios a 37°C - - 0,5 g.L-1 sacarose; - - 1,43 g.L-1 sacarose; - - 1,93 g.L-1
sacarose; - - 3,42 g.L-1 sacarose; (B) ensaios a 55°C - - 0,41 g.L-1 sacarose; - - 1,18 g.L-1
sacarose; - - 2,33 g.L-1 sacarose; - - 2,46 g.L-1 sacarose.

Tabela 1: Resumo dos resultados
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

2,1

5,4

6,2

11,3

1,8

5,3

6,1

10,6

0,5

1,43

1,93

3,42

0,41

1,18

2,33

2,46

Consumo de sacarose (%)

91,5

80,2

94,4

86,6

39,8

32

66

44,3

Ácido acético (mg.L-1)

294,6

753,6

486,6

802,4

-

312,5

-

-

Ácido butírico (mg.L-1)

550,9 1663,5 1345,2 1792,8

DQO inicial
(g.L-1)
Sacarose inicial (g.L-1)

685

501,2 208,8 240,4

Ácido propiônico (mg.L-1)

183,5

559,3

108,4

-

-

74,4

52,5

-

Concentração de H2 no
biogás (mmol H2.L-1)

3,6

8,6

14,9

28,1

4,1

8,8

4,1

5,4

Produção de hidrogênio
[mmol H2.(L.d)-1]

5,05

7,78

13,44

16,3

1,08

5

0,48

2,7

0,19

0,37

0,36

0,32

0,86

0,89

1,36

0,54

2,87

3,68

4,9

6,8

8,8

5,73

15,8

9,8

Fase lag (dias)
Tempo total do ensaio
(dias)
Conclusões

De acordo com os resultados obtidos, concluímos que é possível enriquecer consórcios
microbianos a partir de lodo de reator, os quais foram capazes de produzir hidrogênio a partir
de vinhaça de cana-de-açúcar a 37°C e 55°C. Além disso, foi possível observar que o
consórcio mesófilo apresentou maior produção de H2 e maior consumo de sacarose do que o
consórcio microbiano termófilo. O aumento na concentração de vinhaça não inibiu a produção
de hidrogênio nos ensaios realizados a 37°C, contudo, os resultados indicam que para os
ensaios a 55°C ocorreu inibição.
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Resumo. O objetivo desse trabalho foi obter consórcio microbiano anaeróbio produtor de
hidrogênio a partir de amostra de sedimento de reservatório. O consórcio anaeróbio foi
purificado em glicose (2 g.L-1) e xilose (2 g.L-1) de amostra de sedimento do Reservatório de
Itupararanga – Ibiuna (SP). Durante a purificação foi verificado consumo de 53,6% (1,07 g
glicose.L-1) e 90,5% (1,8 g xilose.L-1) das concentrações iniciais de substrato e gerações de
gás hidrogênio após 552 h de operação. Reatores anaeróbios em batelada (5 L) foram
alimentados com xilose (2g/L) em duplicata, a 37ºC, pH 5,5, headspace com gás Argônio (1,0
L) e 20% (v/v) de inóculo da purificação celular. O consumo de xilose foi 63,5% das
concentrações iniciais em 72 h de operação, com rendimentos de 0,3 mol H2/mol xilose e
velocidade global específica de produção 31,8 µmol H2.g SSV.h-1. As análises de PCR/DGGE
revelaram mudanças nas populações microbianas advindas do Sedimento de Itupararanga e
dos reatores anaeróbios alimentados com xilose. As condições experimentais impostas
favoreceram a permanência de consórcio microbiano gerador de H2 advindo do sedimento
nas condições estudadas.
Palavras-chave: ácidos orgânicos, xilose, PCR-DGGE, etanol
Introdução
O gás hidrogênio é considerado como fonte de energia limpa e renovável, uma vez que
gera apenas água durante a combustão quando é usado como combustível. Ele mostra 2,75
vezes mais energia do que qualquer hidrocarboneto e pode ser convertido em energia elétrica,
mecânica ou calor. Fontes de inóculo foram testadas com êxito para produção de hidrogênio
biológico 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 o 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 inóculos
que podem conter condições para a sobrevivência de uma grande variedade de
microorganismos que utilizam diferentes fontes de carbono principalmente açucares e gerar
hidrogênio. A glicose é uma fonte de carbono facilmente biodegradável, presente na maioria
dos efluentes industriais e pode ser obtida abundantemente a partir de resíduos agrícolas.
Águas residuárias provenientes da agricultura, indústria de papel e celulose da madeira
processada podem conter xilose em sua constituição. Durante o processo de hidrólise de
materiais lignocelulósicos pode ocorrer produção de 35 a 45% de xilose (Wu et al. 2008).
As vias de degradação da xilose no processo fermentativo de produção de gás
hidrogênio podem ocorrer por: (1) consumo de xilose e produção de ácido acético e (2)
consumo de xilose e produção de ácido butírico, conforme descrito nas equações 1 e 2:
C5H10O5 + 3 H2O CH3COOH+ 3 CO2 + 6 H2
(1)
C5H10O5+2 H2O ½ CH3CH2CH2COOH +3 CO2 + 5H2
(2)
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A produção fermentativa produção de hidrogênio a partir de glicose e sacarose tem
sido estudada (Wu et al. 2008, Maintinguer et al. 2008, Zhang et al. 2006, Zhang et al. 2005,
Fan et al. 2004). Entretanto, a produção fermentativa de hidrogênio a partir xilose tem poucos
relatos (Wu et al. 2008, Lin et al. 2008, Lin et al. 2006). Além disso, no Brasil existe
variedade de efluentes industriais que contém xilose em sua constituição como industria 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
hidrogênio.
O objetivo desse trabalho foi testar inóculo de sedimento de reservatório e sua
aplicação na produção biológica de hidrogênio a partir de açucares como xilose em
concentrações próximas a efluentes industriais. Nesse sentido, esse trabalho verificou a
produção biológica de hidrogênio em reatores anaeróbios em batelada (5L), alimentados com
2g xilose.L-1, operados a 37oC, em pH inicial de 5,5.
Material e Métodos
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. L-1), 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. 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.
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
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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).
Tabela 1: Composição do substrato sintético dos reatores anaeróbios alimentados com xilose
Composição
Reator anaeróbio em batelada
Xilose (mg )
Uréia (mg1)
Peptona (mg1)
Solução de vitaminas
Nutriente A (g L-1): NiSO4.6H2O (0,5);
FeSO4.7H2O (2,5);
FeCl3.6H2O (0,25); CoCl2.2H2O (0,04)
Nutriente B (g L-1): CaCl2.6H2O (2,06)
Nutriente C (g L-1): SeO2 (0,144)
Nutriente D(g L-1): KH2PO4 (5,36); K2HPO4
(1,30); Na2HPO4H2O (2,76)
Inóculo purificado (mL)
Headspace (mL): Ar(100%)
Água ultra-purificada (mL)

8000
80
4000
4 mL
8,0 mL
8,0 mL
8,0 mL
8,0 mL
800
1000
4000

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).
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. A coloração de Gram foi realizada segundo Scientific
Services of Cultures Collections da Alemanha (DSM, 1991).
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).
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Análises de Biologia Molecular
As análises da comunidade microbiana foram efetuadas através da extração do DNA
genômico, seguida da amplificação do fragmento do gene RNAr 16S pela reação de
polimerização em cadeia (PCR) e eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) das
amostras obtidas em: (1) Sedimento do Reservatório de Itupararanga; (2) Amostra purificada
por diluições seriais (10-5, 10-7, 10-10); (3) Reatores anaeróbios batelada alimentados com
xilose e; (4) Ensaio contagem de células geradoras de H2: 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: 968F (5' - AACGCGAAGAACCTTAC - 3'), junto
com o GC clamp (5' - CGC CCG CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA
CGG GGGG - 3') e 1392 R (5' - AACG GGC GGT GTG TAC - 3') descritos por Nilsen et al.
(1999).
O programa para a amplificação dos fragmentos do DNA genômico para a reação de
polimerização foi de 35 ciclos conforme descrito a seguir: desnaturação inicial a 94 o C em 7
minutos, desnaturação 94o C em 0,45 minutos, anelamento 55o C em 0,45 minutos, extensão
72o C em 1 minuto, final da extensão 94o C em 10 minutos e resfriamento a 4o C. Os
fragmentos de DNA amplificados foram separados pela eletroforese em gel de poliacrilamida
de gradiente desnaturante (DGGE) nas porcentagens de 40% e 60%. O aparelho utilizado para
a leitura dos padrões de bandas obtidas no DGGE foi o Eagle Eye TMIII (Stratagen) sob
exposição de 254 nm UV, acoplado ao computador e software Eagle Sight.
A avaliação das bandas padrões do DGGE foi feita considerando-se a intensidade,
presença ou ausência. Para a medida de distância entre as bandas dos diferentes ensaios
(canaletas) foi usado o software BioNumerics para construção do dendograma UPMGA e o
cálculo do coeficiente de similaridade utilizado foi a correlação de Pearson.
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
Purificação do inóculo pré-tratado para produção de Hidrogênio
Os ensaios de purificação foram montados, em reatores em batelada alimentados
separadamente com glicose e xilose, conforme descrito anteriormente. As gerações máximas
de H2 ocorreram em 552 h de operação e foram respectivamente de 9,1 e 8,6 mmol H2.L-1
(Figura 1), crescimento da biomassa (0,2 e 0,2 abs600); consumos de 53,6% das concentrações
iniciais (1,07 g glicose.L-1) e 90,5% (1,8 g xilose.L-1); geração de ácidos acético (124,7 mg.L-1
82,7 mg.L-1) e butírico (134,0 mg.L-1 e 230,4 mg.L-1) para os reatores alimentados com
glicose e xilose, respectivamente. Análises microscópicas da biomassa presente nos reatores
anaeróbios revelaram predomínio de bacilos Gram positivos e bacilos com endósporos;
morfologia característica de bactérias geradoras de H2, em ambos os ensaios realizados.
Foi observada fase lag de produção de H2 na purificação celular com xilose cuja duração foi
de 200 h. Contrariamente, na purificação com glicose tal ocorrência não foi verificada. As
gerações máximas de H2 ocorreram em 552h de operação, conforme descrito anteriormente e
foram muito próximas tanto para os reatores alimentados com glicose, quanto para xilose
(Figura 1). A partir desses resultados novos ensaios foram realizados em reatores anaeróbios
alimentados com 2,0 g xilose.L-1, conforme descrito a seguir.
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Figura 1 - Geração de gás hidrogênio durante purificação do inóculo: (■) Glicose (2g.L-1) e
(□) Xilose (2g.L-1).
A produção de hidrogênio prevê gerações de ácidos acético e butírico como produto
final da fermentação (Levin et al. 2004); os quais foram obtidos nos ensaios de purificação
realizados com glicose e xilose. Portanto, essa ocorrência confirmou que, no presente
trabalho, a produção de hidrogênio esteve associada com uma mistura dos produtos da
fermentação; tais como, ácido acético e ácido butírico.
Reatores anaeróbios em batelada alimentados com xilose
Os reatores anaeróbios foram operados durante 102 h. A geração máxima de H2
ocorreu em 74 h de operação e foram de 2200,5 µmol H2.L-1 (Figura 2); rendimentos de 0,3
mol H2.mol xilose-1 (Tabela 2). 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).
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 associação desses dois
fatores causou a inibição de bactérias e arquéias metanogênicas consumidoras de H2.
A xilose não foi totalmente consumida durante a operação dos reatores a anaeróbios.
Com 58 h de operação havia 1,27 g xilose.L-1, ou seja; 36,5% de suas concentrações iniciais
foram consumidas. 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 (Tabela 2). A diminuição do pH é devido à
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produção de ácidos graxos voláteis que esgota a capacidade tampão do meio, resultando em
valores reduzidos (Khanal et al. 2004).
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Figura 2 – Geração de H2 durante operação dos reatores anaeróbios alimentados com xilose
(2g.L-1).
Os produtos intermediários gerados foram etanol, n-butanol, ácidos acético e
isobutírico (Tabela 2). 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, enquanto que baixa produção 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 foi evidenciado geração de acido acético e não foi
detectado acido propiônico nos reatores anaeróbios. Maintinguer et al. (2009) obteve geração
de acidos acético (856,8 mg.L-1) e butirico (310,7 mg.L-1) associado à produção de 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 revelou 4,3 x 102 NMP.mL-1 (3,3 x
5
10 células.g STV-1). Castelló et al 2009 efetuou contagem de bactérias geradoras de
hidrogênio e obtiveram valores superiores ao presente trabalho [>2,4 x 1011 MNP.ml-1 e 9,0 x
1011 MNP.ml-1 em 69 e 129 dias de operação de reator UASB alimentado com soro de queijo
(COD 67,0 g.L-1), 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.
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Tabela 2: Resultados obtidos dos reatores anaeróbios alimentados com xilose (2g.L-1)
Parâmetros
Consumo de xilose (%)
SSV (g.L-1)
ABS (600 nm)
pH (final de operação)
Tempo de operação (h)
Produtos intermediários gerados (mg.L-1)
Ácido Acético
Ácido Iso-butírico
Etanol
n-Butanol
Geração de H2 máxima (µmol H2.L-1)
Período (h)
Velocidade global especifica de consumo xilose (µmol xilose.L.h-1)
Período (h)
Velocidade global especifica de produção H2 (µmol H2.g SSV.h-1)
Período (h)
Rendimento (%)
mol H2.mol xilose-1
Período (h)

65
1.5
0.13
4.1
102
97.5
21,5
66.0
22.5
2,200.5
78
190
50
16.0
54
5
0.3
78

limite de detecção (acético = 3,7 mg.L-1; butírico = 0,45 mg.L-1; isobutirico = 1,5 mg.L-1; isovalérico = 0,46
mg.L-1; propiônico = 1,5 mg.L-1; H2 = 0,0183 mol.L-1; acetona = 2 mg.L-1; etanol = 2 mg.L-1).

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 envolvidas na geração de H2.
A Figura 3 mostra o Dendrograma resultante das análises das bandas padrões do
DGGE para os ensaios realizados. Ocorreu diferença entre as amostras analisadas. O índice de
similaridade variou entre 38% e 98% entre as amostras. O sedimento de Itupararanga
(amostra 1) apresentou 38% de similaridade com as demais amostras (2, 3 e 4). A amostra
purificada (amostra 2) apresentou 68% de similaridade com os reatores anaeróbios operados
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com xilose (amostra 3) e o ensaio de contagem de células geradoras de H2 (amostra 4). Ou
seja, tais populações advindas do sedimento, foram favorecidas pelas condições operacionais
impostas e provavelmente estiveram envolvidas na geração de H2 observada no experimento.
As amostras dos reatores anaeróbios alimentados com xilose (amostra 3) e o ensaio de
contagem de células geradoras de H2 (amostra 4) apresentaram 98% de similaridade. As setas
“a” e “b” mostram populações microbianas presentes nos experimentos. A seta “a” foi
observada nas amostras 3 e 4 e em menor intensidade na amostra 1. Ou seja, tal população
adveio do Sedimento de Itupararanga (amostra 1) e foi favorecida pelas condições
operacionais impostas (amostras 3 e 4). Provavelmente essa população esteve envolvida com
a geração
de gás
hidrogênio. Semelhantemente foi observado na seta “b” onde foi observado
Pearson correlation
[0.0%-100.0%]
tal dgb16z1
população microbiana
na amostra 2 e seu estabelecimento nas amostras 3 e 4.
dgb16z1
Provavelmente, essa banda seja de população de microrganismos envolvidos na geração de
H2.
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Figura 3: Dendograma baseado no UPGMA e coeficiente de similaridade usando a correlação
de Pearson, a partir dos padrões de bandas do DGGE com set primer para o Domínio Bactéria
(968FGC – 1392R). Legenda: (1) Sedimento do Reservatório de Itupararanga; (2) Amostra
purificada por diluições seriais (10-5, 10-7, 10-10); (3) Reatores anaeróbios batelada
alimentados com xilose e; (4) Ensaio contagem de células geradoras de H2.
Zhao et al. (2010) operaram reatores anaeróbios alimentados com xilose (2 a 5 g.L-1),
peptona (5 g.L-1) e extrato de levedura (1 g.L-1), pH 5.5 para produção de hidrogênio e
obtiveram alterações na composição do consórcio microbiano advindo do inóculo e dos
ensaios, em análises do dendograma do gel de DGGE. O índice de similaridade variou de
58% a 87% entre o inóculo e os ensaios realizados. Os rendimentos para os reatores
alimentados com 4,5 g xilose.L-1 variaram de 0,26 a 0,3 mol H2.mol xilose-1.
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. Portanto, a diversidade microbiana presente
no sedimento do reservatório de Itupararanga foi capaz de produzir hidrogênio, semelhantes
àquelas 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.
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 o inóculo pré-tratado a quente, possuiu
capacidade para degradar xilose e gerar H2 (Fan et al. 2004).
Conclusões
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.
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A eficiência do pré-tratamento do inóculo e imposição do pH 5,5 inibiram
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. Células a combustível microbianas são dispositivos que utilizam microorganismos
que são capazes de metabolizar a matéria orgânica presente no meio, que culmina na
geração de elétrons e prótons que são utilizados por um cátodo para a redução de oxigênio.
As bactérias da espécie Pseudomonas aeruginosa estão entre as mais estudadas neste tipo de
células porque são capazes de produzir piocianina, um pigmento capaz de transferir os
elétrons das bactérias para os eletrodos. A maior produção desse pigmento se dá em meios
de cultura enriquecidos com glicerol. Este estudo tem como objetivo analisar todos os
parâmetros necessários para que as células a combustível microbianas sejam capazes de
produzir energia elétrica com culturas puras de P. aeruginosa em meio de cultura contendo
glicerol. Resultados preliminares mostram que ocorre a produção de pigmentos e a geração
de energia elétrica enquanto as bactérias crescem no ânodo da célula a combustível, no
entanto, novos estudos ainda são necessários para que a produção de corrente seja
aumentada de modo a se vislumbrar uma aplicação prática para as células a combustível
microbianas que utilizam glicerol.
Introdução
Células a combustível são sistemas eletroquímicos capazes de converter energia
química em energia elétrica com alta eficiência e baixa emissão de poluentes. Estas células
utilizam catalisadores metálicos tanto no ânodo quanto no cátodo, e ainda uma membrana
trocadora de prótons para melhorar a transferência protônica do ânodo para o cátodo (Santos,
Colmati e Gonzalez, 2006). As células a combustível, conhecidas como células a combustível
convencionais (CCC), que possuem o melhor desempenho utilizam platina como catalisador
tanto no ânodo, para a oxidação de hidrogênio, quanto no cátodo, para a redução de O2; e
Nafion® como membrana trocadora de prótons. Elas são cotadas como promissoras fontes de
energia e já são utilizadas nos EUA, Europa e Japão, em pequenos dispositivos eletrônicos ou
até mesmo em carros de alta tecnologia (Ticianelli e Gonzalez, 1988). No entanto, a aplicação
destas em larga escala é inviabilizada principalmente pelo preço e reatividade da platina. Este
metal, inerte em condições ambiente, é amplamente utilizado na indústria e na medicina, e,
por ser raro, seu preço têm exorbitado no mercado de metais nobres. Quando utilizado como
catalisador, no entanto, a platina mostra alta atividade catalítica e, por esta razão, necessita de
combustíveis com alto grau de pureza e de baixa massa molecular, para que os eletrodos não
sejam contaminados com intermediários da reação.
Já as células a combustível microbianas (CCM) utilizam microrganismos para a
oxidação dos combustíveis e, por este motivo, não apresentam utilidade apenas na produção
de energia, mas também no tratamento de resíduos urbanos e industriais (Prakash et al.,
2010). Isso ocorre porque os microrganismos possuem alta capacidade de metabolizar
completamente diferentes fontes de carbono presentes nos mais diversos compostos (Cooney
et al., 2008). Em CCM, os microrganismos mais utilizados são bactérias, pois elas se
reproduzem rapidamente e apresentam alta adaptabilidade em diversas condições ambientais.
Por esta razão, os combustíveis utilizados nestas células não necessitam de purificação como
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nas CCC. Além disso, uma vez encontradas bactérias altamente capazes de produzir energia
elétrica, seu cultivo pode ser realizado e, portanto, sua disponibilidade se torna infinita
A energia elétrica em uma célula a combustível microbiana advém dos elétrons e
prótons produzidos durante o metabolismo dos substratos presentes no meio (Figura 1)
(Lovley, 2006). Enquanto os prótons são transferidos para o cátodo por meio da solução ou de
uma membrana trocadora de prótons, os elétrons seguem por um circuito elétrico externo
onde sua energia pode ser utilizada. Uma vez no cátodo, os prótons e elétrons são utilizados
pelos catalisadores para a redução do oxigênio (normalmente do ar).

Figura 1: Representação do funcionamento de uma célula a combustível microbiana.
Um dos fatores mais importantes de uma CCM é a forma na qual as bactérias
transferem seus elétrons para os eletrodos, sendo que cada gênero bacteriano possui uma
forma distinta de realizar esta transferência. Algumas espécies de bactérias possuem
estruturas em sua membrana celular que permitem a transferência eletrônica diretamente da
bactéria para os eletrodos. Outras utilizam compostos orgânicos ou inorgânicos como
mediadores químicos, isto é, elas são capazes de transferir seus elétrons para outras
moléculas presentes no meio e estas, uma vez reduzidas pelas células bacterianas, são
novamente oxidadas no eletrodo. Ainda há outras espécies que são capazes de produzir seus
próprios mediadores químicos, ou seja, durante seu metabolismo são excretadas substâncias
com características redox que são oxidadas nos eletrodos (Lovley, 2006).
As bactérias da espécie Pseudomonas aeruginosa são bastonetes Gram-negativos que
são facilmente encontradas em todos os tipos de ambientes. Além disso, são facilmente
cultiváveis e apresentam baixo risco a seres humanos saudáveis (Høiby, et al., 2008). A P.
aeruginosa produz diversos compostos derivados da fenazina (Mavrodi, Thomashow e
Blankenfeldt, 2008) que são excelentes mediadores químicos (ou eletroquímicos) que,
quando utilizados em células microbianas, acarretam num aumento na produção de corrente,
e são também utilizados como mediadores até mesmo por bactérias de outras espécies
(Rabaey, 2005). Um destes compostos é a piocianina, um pigmento azul, amplamente
presente em meios de cultura que utilizam glicerol como fonte de carbono.
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O glicerol, por sua vez, é o principal resíduo no processo de produção do biodiesel.
10% em massa de todo o biodiesel produzido é glicerol residual, o que corresponde a 76 mil
toneladas por ano só no Brasil, com uma forte tendência a aumentar nos próximos anos
(Gonçalvez, Perez e Ângelo, 2009). As indústrias que o utilizam como matéria-prima já não
são capazes de utilizar todo excesso o que fez seu preço cair substancialmente nos últimos
anos (Gonçalvez, Perez e Ângelo, 2009), causando o fechamento de duas grandes indústrias
especializadas em sua produção. Além disso, existe a grande preocupação de que todo o
glicerol residual não utilizado seja descartado de forma irresponsável no meio ambiente
(Gonçalvez, Perez e Ângelo, 2009). Isto torna o estudo da P. aeruginosa em CCMs de
extremo interesse do ponto de vista energético e de mercado; uma vez que se possa utilizar o
glicerol como uma fonte de energia limpa, haverá um aumento em seu valor agregado
tornando a produção do biodiesel um processo mais rentável e viável. Por esta razão, os
objetivos deste trabalho se focam no desenvolvimento de uma CCM que utilize linhagens de
Pseudomonas aeruginosa altamente capazes de produzir piocianina em meios de cultura de
glicerol
Material e Métodos
Microrganismos
Seis linhagens de Pseudomonas aeruginosa foram utilizadas: P. aeruginosa ATCC
27853; P. aeruginosa LBI, L2-1, BI-3 e 7a (isoladas de solo); e Cepa Campo (CC) (isolado
clínico).
Crescimento microbiano e produção de pigmentos
Os testes de crescimento microbiano e produção de pigmentos foram realizados em
caldo King e agitação de 150 rpm, em duas temperaturas distintas: a 37 ºC ou temperatura
ambiente. Os dados foram tirados a cada seis horas ao longo dos experimentos e as amostras
foram analisadas em espectrofotômetro (Thermo Scientific Genesis 10uv) a 610 e 400 nm,
para observação do crescimento bacteriano e produção de pigmentos, respectivamente.
Testes com CCMs
As células a combustível microbianas consistiram de aparatos de acrílico com
capacidade de 70 mL no compartimento anódico. Os sistemas eletroquímicos são formados de
um cátodo ao ar Pt-Black 10%(m/m) com carga de platina de 0,5 g cm-2 e um ânodo formado
por tecido de carbono Tipo A ® (E-Tek), ambos com área superficial de 19.6 cm2. Como
membrana trocadora de prótons foi utilizada Nafion ® 117 (DuPont). Fios de níquel foram
usados como contatos elétricos e também uma resistência externa de 500 . Para a aquisição
dos dados, um multímetro digital (Minipa®) foi ligado às células registrando medidas a cada
quatro minutos. Como caldo de cultivo foram utilizados caldo nutriente (HIMEDIA)
enriquecido com 25 g.L-1 de glicerol (HEXIS) ou caldo King, ambos a pH 7,2. 5% da
capacidade total da célula foram completados com inóculo bacteriano padronizado. Os
experimentos foram realizados durante um período que variou entre 96 e 120 horas sem
controle de oxigênio, em temperatura ambiente e homogeneização constante para minimizar
os efeitos negativos da difusão dos mediadores.
Resultados e Discussão
Produção de pigmentos e crescimento microbiano
Inicialmente as seis linhagens de P. aeruginosa foram testadas, mas apenas a cepa
ATCC 27853 e as linhagens LBI e L2-1 se mostraram eficientes na produção de piocianina
em meio de cultura caldo King e temperatura de 37 ºC (Figura 1). Destas, a que produziu
maior quantidade de pigmento foi a cepa ATCC 27853. Um novo experimento foi realizado
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com essas três linhagens para verificação da produção deste pigmento em temperatura
ambiente, temperatura de funcionamento da CCM, e mais uma vez a cepa ATCC 27853
apresentou maior produção de pigmento, superando até mesmo a quantidade de piocianina
produzida em temperatura de 37 ºC (Figura 2).

Figura 1: Produção de pigmentos por diferentes
linhagens de P. aeruginosa em temperatura de
37 ºC e agitação a 150 rpm.

Figura 2: Produção de pigmentos por
diferentes linhagens de P. aeruginosa em
temperatura ambiente e agitação a 150 rpm

Células a combustível microbianas
Após escolher a linhagem ATCC 27853, a célula a combustível foi inoculada com 5%
da capacidade total da câmara anódica e deixada em constante homogeneização em
temperatura ambiente. Durante os experimentos foi observado o crescimento microbiano e a
produção de piocianina por meio de análises espectrofotométricas a cada 24 horas de
experimento (dados não mostrados), enquanto a corrente era medida em tempo integral pelo
multímetro digital. A Figura 3 mostra os resultados obtidos com as cepas de P. aeruginosa
ATCC 27853 em CCMs, onde apenas dados de seis em seis horas são mostrados para que se
tenha uma melhor visualização dos resultados. Foram realizados cinco testes distintos com
CCMs com caldo nutriente enriquecido com glicerol a 2,5 g.L-1, onde quatro deles apresentam
duplicatas, ou seja, duas células foram montadas simultaneamente. Portanto, a cada diferente
teste foi designado com um número de acordo com a ordem que o experimento foi realizado,
e quando dois testes foram realizados simultaneamente, os números recebem um
complemento. Por exemplo, o primeiro experimento foi realizado com apenas uma célula e
foi chamado Teste 1, enquanto no segundo experimento duas células foram montadas
simultaneamente e foram chamadas de Teste 2.1 e Teste 2.2 (Figura 3).
O objetivo da Figura 3 não é comparar a corrente produzida pelas CCMs nos
diferentes testes, mas sim o comportamento da curva observado nestes testes. Isso se deve à
baixa reprodutibilidade apresentada tanto na produção de corrente, quanto no comportamento
da curva. O que se observa é que por mais que as correntes tenham sofrido grande alteração
em magnitude de um experimento para o outro, existe uma tendência no comportamento da
produção de corrente, evidenciada pela Figura 3(F) (com exceção do Teste 1). Essa tendência,
apresentada pela maior parte dos testes, não segue o que se espera de uma CCM como será
discutido mais adiante. Com maior critério, pode-se, no entanto, dizer que a maior corrente foi
obtida durante o Teste 2.2 (Figura 3(B)), mas o comportamento mais adequado para este tipo
de célula foi apresentado pelas Figuras 3(A) e 3(C), onde a produção de corrente acompanha
razoavelmente a produção de pigmentos. Em todos os testes, as CCMs foram montadas em
câmara de fluxo de ar estéril, com meio de cultura e inóculo rigorosamente padronizados, para
que a parte microbiológica não sofresse quaisquer alterações devido ao número inicial de
viáveis inoculadas ou mesmo contaminações. A parte elétrica, equipamentos e cátodos foram
cuidadosamente examinados e não apresentaram problemas. A grande diferença na produção
de corrente entre os testes pode ser explicada pela quantidade de O2 dissolvido no meio e
temperatura que durante os experimentos não foram monitoradas ou mesmo controladas.
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Esses dois fatores são cruciais para o crescimento e produção de pigmentos por bactérias de
quaisquer espécies e, por esta razão, não podem ser negligenciados. Consequentemente, novos
estudos com controle sobre esses parâmetros são necessários para que os resultados sejam
mais reprodutíveis.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figura 3: Cronoamperometrias das CCMs inoculadas com culturas puras de P. aeruginosa
ATCC 27853 em caldo nutriente enriquecido com glicerol a 2,5 g.L-1. A – Teste 1; B – Testes
2.1 e 2.2; C – Testes 3.1 e 3.2; D – Testes 4.1 e 4.2; E – Testes 5.1 e 5.2; e F – Média dos
testes.
A Figura 4 completa os resultados obtidos com as CCMs montadas com caldo
nutriente e glicerol, comparando a média dos experimentos com o branco. Observa-se que não
existe diferença significativa quando se comparam essas duas medidas, sendo que o branco
apresenta uma maior produção de corrente nas primeiras horas de experimento. Isso mostra
que a presença de células bacterianas de P. aeruginosa não influência a corrente média gerada
em uma CCM com este tipo de meio de cultura. No entanto, quando se utiliza o caldo King,
pode-se observar que existe uma maior produção de corrente quando as bactérias estão
presentes, mesmo com uma menor quantidade de glicerol utilizada por este meio de cultura.
Isso ocorre devido à grande quantidade de piocianina produzida por Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 em caldo King, provando que existe, ainda que não tenha sido tão acentuado
neste estudo, uma correlação entre a quantidade de piocianina produzida e a corrente obtida.
Ainda assim, os resultados não apresentaram o comportamento esperado na produção de
corrente neste tipo de CCM.
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Figura 4: Cronoamperometria de células a combustível microbianas sem inóculo bacteriano
(branco), as médias das culturas puras de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 em meio de
cultura caldo nutriente enriquecido com 2,5 g.L-1 de glicerol (CN) e em caldo King (King).
Como mostrado por diversos autores, em CCM a produção de corrente normalmente
acompanha o crescimento microbiano seguido de um abrupto declínio devido ao esgotamento
dos substratos. Isto ocorre porque é durante o consumo dos substratos que são produzidos os
prótons, elétrons e mediadores químicos, que são os verdadeiros responsáveis pela produção
de corrente. A produção de piocianina está diretamente relacionada ao metabolismo do
glicerol, que é consumido pelas culturas de P. aeruginosa tanto durante a fase de crescimento
exponencial, quanto na fase estacionária, onde sua produção é ainda mais acentuada (dado
não mostrado). Portanto, para que estes resultados fossem mais compatíveis com a literatura,
a produção de corrente deveria acompanhar a produção de pigmento, ou seja, ser baixa nas
primeiras horas, apresentar um máximo e, a seguir, um declínio acentuado devido ao
esgotamento do glicerol, como mostrado pelas Figuras 3(A) e 3(C). No entanto, a produção de
corrente não ocorreu concomitantemente com a produção de pigmento. Ao contrário, o
aumento na produção de piocianina foi acompanhado de um declínio na produção de corrente
em praticamente todos os testes (Figuras 3(B), 3(D), 3(E) e 4). Portanto, para explicar o que
ocorre com maior precisão, pode-se citar a falta no controle de temperatura e O2 (como citado
anteriormente), mas também existem problemas relacionados com a membrana de Nafion®
que, nessas condições de pH e presença de cátions como K+ e Na+, apresenta baixa ou
nenhuma capacidade de transferir prótons.
Conclusões
Este estudo mostrou que das seis linhagens de P. aeruginosa estudadas apenas três
foram capazes de produzir piocianina em meios de cultura enriquecidos com glicerol: ATCC
27853, LBI e L2-1. Destas três linhagens, a ATCC 27853 foi que apresentou o melhor
resultado, e uma produção de mediador ainda maior quando o experimento foi realizado em
temperatura ambiente, sendo considerada a melhor escolha para esta CCM. Uma vez
inoculada, a produção de corrente não foi acompanhada do crescimento microbiano ou
mesmo da produção de pigmentos. Ao contrário, enquanto esses dois eventos ocorriam
concomitantes um com o outro, a corrente apresentou um declínio abrupto, o que sugere que
estas células apresentam algum problema ainda não diagnosticado. Já que a piocianina
apresenta as características necessárias para a transferência de elétrons, linhagens de P.
aeruginosa já se mostraram capazes de produzir corrente elétrica em CCMs e não existem
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problemas com os contatos elétricos. Por outro lado, existem alguns fatores a serem estudados
para explicar todos os resultados deste estudo como o controle na temperatura e quantidade de
oxigênio dissolvida e células que não utilizam membranas trocadoras de prótons. Todavia,
estes resultados mostraram que é possível produzir corrente elétrica com culturas puras de
Pseudomonas aeruginosa em meios de cultura enriquecidos com glicerol, e encorajam a
realização de novos estudos para que se possa alcançar uma maior produção de corrente
elétrica com CCMs com culturas puras de Pseudomonas aeruginosa.
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Resumo. Neste trabalho foi estudada a influência da velocidade ancensional em reator
anaeróbio de leito fluidificado. Foram empregadas quatro velocidades diferentes: 0,30(R1),
0,60 (R2); 1,24 (R3) e 1,88 cm.s-1(R4). Foi utilizada glicose como substrato principal (5000
mg.L-1) na água residuária sintética. Todos os reatores foram preenchidos com argila
expandida (vmf=1,24 cm.s-1). A maior produção volumétrica de hidrogênio de 1,22 L.h-1.L-1
foi obtida na velocidade de 1,24 cm.s-1. Tal como o rendimento de 2,55 mol H2. mol-1 glicose
e o conteúdo de biogás entre 30,5 % e 61,8 %. Não houve produção de metano. Os reatores
com leito móvel (R1 e R2) tiveram como tempo de detenção hidráulica (TDH) ótimo 1h
enquanto que os reatores fluidificados obtiveram o melhor rendimento no TDH de 2h. O
principal metabólito produzido foi o etanol. Não houve um relação clara entre as velocidades
ascensionais significativa no que concerne à produção de hidrogênio.
Introdução
O ajuste das condições hidrodinâmicas de um sistema de leito fluidificado podem ter
papel importante em processos anaeróbios realizados neste tipo de configuração. Para a
produção anaeróbia de hidrogênio alguns trabalhos estudaram alguns desses parâmetros.
(Lamed et al., 1989; Wu et al., 2003; Lee et al., 2003; Wu et al., 2007).
Os reatores de leito fluidificado apresentam uma configuração na qual a biomassa é
aderida a um material o qual atua como suporte para a deposição de microorganismos. Como
em todos os reatores suspensos, é importante um bom ajuste dos parâmetros fluidodinâmicos
a fim de facilitar o transporte de nutrientes através da biomassa.
A velocidade ascensional aplicada a um sistema fluidificado pode funcionar como
uma forma de melhorar a transferência de massa entre as fases dentro do reator (Wu et al.,
2007), no entanto, altas velocidades também podem levar ao transporte de microrganismos
para fora do reator (Rabah e Dahab, 2004), o que pode levar a uma diminuição da produção
de biogás.
Reatores anaeróbios de leito fluidificado demonstraram ter um bom desempenho para
a produção de hidrogênio, mas ainda é necessário saber a melhor condição de operação que
maximiza a produção. Com isso em mente, um estudo foi conduzido em reatores anaeróbios
de leito fluidificado e expandido para determinar a influência da velocidade ascensional na
produção de hidrogênio. Cada reator foi mantido em uma determinada velocidade de ascensão
do fluido. Todos eles foram alimentados com água residuária sintética tendo glicose (5000
mg.L-1) como principal fonte de carbono.
Materiais e Métodos
Reatores anaeróbios
Durante o experimento foram utilizados quatro reatores de diâmetros e alturas iguais. Os
reatores foram construídos em acrílico e possuíam diâmetro interno de 5,3 cm e altura de 190
cm, sendo preenchido por partículas de argila expandida (Vmf=1,24 cm.s-1).A argila expandida
foi escolhida por se tratar de um material de fácil obtenção, ser inerte e apresentar
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características físicas adequadas à boa deposição dos microrganismos visto que é um material
rugoso e poroso.
Cada reator possuía duas bombas: uma para alimentação e outra para a recirculação do
efluente através da qual foi feito o ajuste a fim de manter a vazão de trabalho. A fluidificação
do leito era mantida através da bomba de recirculação. Os reatores foram operados em modo
contínuo.
Água residuária sintética
Os reatores foram alimentados com uma água residuária sintética na qual a glicose era a
principal fonte de carbono na concentração de 5000 mg.L-1. Houve ainda adição de nutrientes
essenciais ao desenvolvimento microbiano de acordo com Del Nery (1987). Além disso,
houve adição de ácido clorídrico (30%) na proporção de 1mL de solução ácida por litro de
água residuária e bicarbonato de sódio (0,84 g.L-1) como solução tampão a fim de manter o
pH do meio.
Inóculo
O lodo resultado de um reator UASB operado para o tratamento de água residuária de
suinocultura, fornecido pela UNESP-Campus Jaboticabal, serviu como inóculo dos reatores.
Antes de ser utilizado, o lodo passou por um tratamento térmico prévio a fim de ativar as
células acidogênicas segundo método proposto por Maitinguer et al. (2008) adaptado de KIM
et al. (2006).
Inicialmente a inoculação dos reatores seria realizada utilizando uma solução 7,5% de
inóculo. O reator R3 foi inoculado com a solução de 7,5%. Após verificar dificuldades na
inoculação do reator devido ao grande teor de sólidos presentes no inóculo, os outros reatores
foram inoculados com uma solução 3,5% de inóculo. Assim, a inoculação dos reatores foi:
R1: 3,5 %; R2: 3,5 %; R3: 7,5 % e R4: 7,5 % de inóculo.
Procedimento de partida
A fim de analisar a influência da velocidade ascensional foram aplicadas diferentes
velocidades ascensionais para cada reator as quais foram de: 0,30, 0,60, 1,24 e 1,88 cm.s-1. A
nomeação dos reatores foi de acordo com tais velocidades a fim de facilitar a identificação
dos mesmos, assim: R1 corresponde ao reator cuja velocidade ascensional empregada foi
0,30 cm.s-1 e assim sucessivamente para os demais reatores, R2, R3 e R4.
A escolha da velocidade se baseou no ponto de velocidade mínima de fluidificação.
Assim, os reatores R1 e R2 (expandidos) foram trabalhados num estágio abaixo da
fluidificação, levemente expandidos, na transição entre o leito fixo e o leito fluidificado. As
velocidades superficiais aplicadas correspondiam a 0,24 vmf e 0,48 vmf, respectivamente. O
reator R3 (vmf) atuou na velocidade mínima de fluidificação e o R4 com um aumento em
torno de 50% maior que a velocidade mínima de fluidificação (1,5 vmf). A Tabela 1 mostra as
principais condições fluidodinâmicas aplicadas para cada reator.
Tabela 1 Dados hidrodinâmicos aplicados aos reatores
Reator
Vazão de recirculação
Velocidade Ascensional
(cm3.s-1)
(cm.s-1)
R1
7
0,30
R2
13
0,60
R3
24
1,24
R4
42
1,88

Proporção em
relação à vmf
0,24vmf
0,48vmf
vmf
1,5 vmf
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De início, os reatores operaram em modo batelada durante 48h. Esse período teve o
objetivo de imobilizar a biomassa às partículas, sendo utilizada uma única solução de
alimentação e lodo nas concentrações citadas nos itens anteriores. Após 48h o sistema foi
aberto e colocado em modo contínuo.
Parâmetros analisados
As análises empregadas neste estudo se basearam nos principais parâmetros comumente
empregados para análise de processos de digestão anaeróbia e tratamento de efluentes e estão
representados na Tabela 2.
Tabela 2 Frequência e método de análise das amostras do afluente e efluente empregada
durante a operação dos reatores.
Análise
Frequência
Local
Método
Vazão
Diária
LCA/UFScar
pH
Diária
LCA/UFScar
APHA (1998)
3x
GOC-PAC (Shida et al.,
Glicose
LCA/UFScar
semana
2008)
Demanda química de oxigênio
3x
LCA/UFScar
APHA (1998)
(DQO)
semana
Ácidos voláteis totais e
3x
LCA/UFScar
APHA (1998)
alcalinidade
semana
3x
Ácidos orgânicos e álcoois
LPB/USP
Maitinguer et al., (2008)
semana
3x
Produção volumétrica de H2
LCA/UFScar
semana
3x
Conteúdo de biogás
LCA/UFScar
Maitinguer et al., (2008)
semana
Resultados e Discussão
A concentração de glicose afluente foi mantida em torno de 5000 mg.L-1 ao longo das
fases de operação. Conversão de glicose ficou acima de 80% nos reatores que trabalharam
acima do ponto de mínima fluidificação (R3 e R4) e ficou entre 60% e 80% naqueles que
trabalharam abaixo da velocidade de mínima fluidificação (R1 e R2). A máxima conversão de
glicose (94,2%) ocorreu no TDH de 6h no R4. Em geral, a conversão de glicose manteve-se
estável ao longo do TDH de 8 e 2h. Porém, no TDH de 1h, houve uma diminuição em todos
os reatores, expandido e fluidificado, atingido um mínimo de 31,7% e 53,3, respectivamente.
Os reatores de leito fluidificado (R3 e R4) apresentaram melhores resultados do que
reatores de leito expandido em relação à conversão de glicose. Possivelmente devido a uma
melhoria nas condições de mistura, quando a velocidade ascensional é maior.
O pH manteve-se entre 4-5 no efluente ao longo do estudo em todos os reatores. Isso
mostra que o uso de uma solução tampão ( HCl/NaHCO3) foi eficiente.
Produção de hidrogênio
As figuras 1, 2 e 3 mostram a produção volumétrica de hidrogênio, o rendimento de
hidrogênio e o conteúdo do biogás nos reatores operados. Os resultados foram apresentados
em relação aos tempos de detenção hidráulica empregados, bem como a taxa de carregamento
orgânico fornecida ao sistema.
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Produção volumétrica de hidrogênio
Pode ser observado na figura 1 que quando o tempo de detenção hidráulica (TDH) foi
reduzido, a produção volumétrica de hidrogênio (PVH) aumentou em todos os reatores. Além
disso, como conseqüência da redução do TDH, a taxa de carregamento orgânico (TCO)
aumentou já que não houve mudança na carga da alimentação aplicada.
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Fig. 1 Produção volumétrica de hidrogênio e taxa de carregamento orgânico para cada reator
nos TDH operados.
Sob o TDH de 8h, os reatores apresentaram comportamento semelhante entre si. A
partir do TDH de 8h em diante, o R3 passou a apresentar melhores resultados até o TDH de
1h. No TDH de 1h, o R4 atingiu uma produção volumétrica máxima de H2. Não houve
diferença entre R1 e R2 que foram operados abaixo do ponto de mínima fluidificação.
Mesmo que não tenha sido observada uma influência da velocidade ascensional, de
acordo com Chang et al. (2002) e Lee et al. (2003), a presença de células em suspensão entre
as partículas do leito (vazios) favorece à produção de hidrogênio, pois permite o crescimento
microbiano. Contudo, a natureza do leito de partículas permite uma boa retenção da biomassa
tanto na forma de biomassa ou como polímeros extracelulares. Ainda de acordo com Chang et
al. (2002) e Lee et al. (2003), os espaços vazios dentro do reator podem ser aumentados
através do aumento da taxa de fluxo ascendente aplicada ao leito de partículas. Além disso,
Kumar e Das (2001) investigaram uma cultura pura do IIT-BT 08 Enterobacter cloacae para
produção de hidrogênio diante da variação da taxa de recirculação e observaram que um
aumento da taxa de recirculação levou à um crescimento da produção de hidrogênio devido à
redução da resistência à transferência de massa.
Rendimento de hidrogênio
A Figura 3 mostra o perfil do rendimento de hidrogênio em relação ao TDH aplicado.
Não houve uma tendência clara no rendimento de hidrogênio como resultado de diferentes
velocidades superficiais. Entre o TDH de 8 e 6h, o R4, que foi operado na velocidade
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ascensional maior, mostrou um melhor rendimento de hidrogênio. Quando o TDH foi
transferido para 4 e 2h, o R3 apresentou um rendimento melhor que os outros. Também
durante o TDH de 2h, o rendimento do R3 foi máxima chegando a 2,2 mol H2-1.mol de
glicose no R3.
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Fig. 2 Rendimento de hidrogênio e taxa de carregamento orgânico para cada reator nos TDH
operados.
Esse resultado indica que as velocidades adotadas para os reatores não permitiu
identificar claramente a influência positiva do aumento da velocidade ascensional no
rendimento de produção de hidrogênio. Em geral, o rendimento aumentou quando o TDH
diminuiu, sendo que a maior produção ocorreu no TDH de 1h para R1 e R2, e sob a TRH de 2
h para R3 e R4.
Chang et al.(2002) obtiveram valores de produtividade variando entre 0,08 mol mol
H2-1 de sacarose e 1,14 mol H2.mol-1sacarose, sendo o máximo no TDH de 2h. No entanto,
Lee et al.(2003) relataram valores de rendimento entre 2,9 e 3,9 mol H2.mol-1sacarose,
quando o TDH variou de 0,5 h a 4 h. Li et al.(2006) obtiveram valores de 0,78 a 1,22 mol
H2.mol-1glicose, com máxima e mínima nos TDH de 14 e 2 h, respectivamente. Shida et al.
(2009) encontraram um rendimento de 2,29 mol H2.mol-1glicose sob o TDH de 2 h. Amorim
et al. (2009) e Barros et al.(2010) encontraram uma produtividade semelhante de 2,49 mol
H2.mol-1glicose.
O efeito da velocidade ascensional aplicada aos reatores expandidos-fluidificados não
foi relevante no que concerne ao aumento ou decréscimo da produção de H2. Wu et al.(2007)
estudou a influência da velocidade ascensional e não observou um efeito claro sobre o
rendimento de hidrogênio. Outros aspectos, como substrato e suporte de imobilização e ainda
o tipo de pre-tratamento do inoculo podem ter um efeito conjunto maior na produção de H2.
Composição do biogas
A figura 4 mostra que o biogás formado pelos reatores consistiu de H2 e CO2, sem
produção de metano. O conteúdo máximo de H2 foi máximo no TDH de 8h para os quatro
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reatores: R1 (56.8%), R2 (61.8%), R3 (52.9%) and R4 (56.7%). Não houve um claro
entendimento a respeito da velocidade ascensional aplicado no conteúdo do biogás.
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Fig. 3 Conteúdo de hidrogênio no biogás para cada reator nos TDH operados.
Altas velocidades ascensionais atuam mantendo boas condições de mistura dentro do
reator. Além disso, permite que o gás produzido seja facilmente removido tendo em vista que
altas concentrações de hidrogênio do meio podem inibir nova produção de biogás. Por outro
lado, altas velocidades ascensionais podem levar ao desprendimento de biomassa o que pode
reduzir a comunidade microbiana seguindo de uma diminuição da produção de hidrogênio.
Primeiramente, o efeito benéfico dessa condição de mistura nos parâmetros de
transferência de massa não é conclusivo. A concentração de hidrogênio no biogás produzido
neste estudo encontra-se de acordo com outros estudos disponíveis na literatura em reatores
de leito fixo e leito fluidificado. Chang et al. (2002) obteve concentrações de H2 no biogás
variando de 9.5% a 45.8%. Lee et al. (2003) obteve variações de 30% a 40%. Outros estudos,
porém, já obtiveram maiores concentrações. Zhang et al. (2006) obtiveram 74% de H2 no
biogás e Leite et al. (2008) apresentaram concentrações variando de 70% a 90%.
Produção de metabólitos
A Tabela 2 mostra a distribuição dos metabólitos gerados no R1, R2, R3 e R4. Os
principais metabólitos produzidos foram etanol (EtOH) e ácido acético (HAc). Ácido butírico
(HBu), ácido propiônico (HPR) e metanol (MetOH) também foram gerados, mas em menor
proporção.
Os resultados indicaram que a produção de EtOH foi favorecida em relação a de HBu
que é comumente associado com a produção de hidrogênio. A produção de HAc também foi
relevante em nosso estudo. A baixa presença de HBu em relação ao EtOH e HAc indica a
presença de uma via metabólica para produzir hidrogênio diferente da acética e butírica,
devido ao fato de não ter sido apresentada queda na produção de H2, quando a produção de
Hbu diminui. A maior produção de etanol nos mostra R3 e R4 que esta configuração sob alta
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velocidade ascensional pode ter contribuído para uma alteração no metabolismo já que todos
os reatores foram inoculados a partir de um mesmo inoculo.
Koskinen et al. (2007) também relataram alta produção de etanol num estudo com
cultura pura de bactérias termofílicas, que foram isoladas para a produção de hidrogênio em
RALF. Eles também encontraram valores de HAc/EtOH entre 0,27 e 0,38. Skonieczny e
Yargeau (2009) afirmaram que a produção de etanol estavam de acordo com experimentos em
fermentação anaeróbia, mas a alta concentração de etanol que foi obtida mostra uma nova
direção para a produção biológica de hidrogênio.
Tabela 2. Distribuição molar dos principais metabólitos sob diferentes TDH.
HRT
(h)

R1

R2

R3

R4

8
6
4
2
1
8
6
4
2
1
8
6
4
2
1
8
6
4
2
1

EtOH
/SMP
(%)
32.7
31.7
57.5
59.7
39.2
33.0
29.1
50.5
40.1
36.5
60.15
50.15
46.88
68.67
68.66
58.80
50.92
56.47
49.40
49.31

HAc
/SMP
(%)
31.8
29.1
21.1
18.5
36.5
29.6
25.2
25.8
27.0
39.4
19.39
20.60
24.77
13.50
12.39
11.81
15.64
17.65
27.09
18.49

HPr
/SMP
(%)
0.3
15.0
9.7
9.7
11.5
2.9
23.5
12.3
21.7
13.1
3.28
12.57
15.58
11.51
9.39
0.47
7.85
7.86
7.99
8.09

HBu
/SMP
(%)
28.8
15.6
4.6
3.0
3.9
27.5
14.3
5.2
5.0
5.2
10.34
11.37
4.72
2.22
2.58
6.31
6.32
6.63
4.33
4.21

MetOH
/SMP
(%)
6.5
8.6
7.1
9.1
8.8
6.9
7.9
6.3
6.2
5.9
6.84
5.30
8.06
4.11
6.98
22.61
19.28
11.39
11.19
19.90

TVFA
(mmol
L−1)
18.8
19.3
17.3
14.6
19.8
14.9
18.9
20.4
11.0
20.2
11.18
17.74
23.52
11.86
9.05
5.94
11.56
15.29
18.94
14.20

SMP
(mmol
L−1)
30.9
32.3
48.7
46.9
38.1
24.9
29.9
47.1
20.5
35.1
33.88
39.82
52.20
43.57
37.15
31.97
38.80
47.56
48.05
46.12

HAc/HBu*

HAc/EtOH*

1.1
1.9
4.7
6.2
9.3
1.2
1.8
4.9
5.4
7.6
1.87
1.81
5.25
6.09
4.81
1.87
2.47
2.66
6.25
4.39

0.9
0.9
0.4
0.3
0.9
0.9
0.9
0.5
0.7
1.2
0.32
0.41
0.53
0.20
0.18
0.20
0.31
0.31
0.55
0.38

*Relação molar.
Conclusões
O presente estudo mostrou a aplicabilidade da fluidificação para a produção de
hidrogênio. Foi observado que o intervalo de velocidades empregado não mostrou uma
tendência clara no que se refere ao rendimento de hidrogênio. Entretanto, o reator que operou
sob a velocidade de 1,24 cm.s-1 (velocidade de mínima fluidificação) apresentou os melhores
resultados: produção volumétrica de hidrogênio ( 1,22 L.h-1.L-1) e rendimento de hidrogênio
(2.55 mol H2.mol-1 glicose). Os reatores R1 e R2 que trabalharam abaixo da Vmf , o melhor
TDH foi em 1h enquanto que o melhor para o R3 e R4 foi o de 2h.
Foi produzido ainda uma grande quantidade de etanol mostrando que uma rota
alternativa de produção de hidrogênio pode ter ocorrido. Ácido acético e etanol foram os
principais metabólitos no R1 e R2 enquanto que o etanol foi quase 80 % dos metabólitos
producidos pelo R3 e R4. Não houve produção de metano no biogás gerado.
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Resumo. O hidrogênio é uma fonte de energia limpa, produzindo somente a água como
produto na combustão, sendo um potencial substituto do combustível fóssil. Existem várias
técnicas para a para a produção de hidrogênio: a partir de combustíveis fósseis, a partir da
água e a produção biológica. A produção biológica de hidrogênio através da fermentação
anaeróbia pode ser um processo de bioenergia que una a necessidade da redução/tratamento
de resíduos e recuperação de subprodutos. O reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF)
apresenta elevado potencial de remoção de carga orgânica, quando comparado às demais
configurações de reatores anaeróbios, devido à retenção a elevada retenção de biomassa
(utilização de material suporte). Sendo assim, este trabalho terá como objetivo o estudo da
produção biológica simultânea de hidrogênio e etanol em reatores anaeróbios de leito
fluidificado, usando como substrato a água residuária sintética com uma concentração de
5000 mg.L-1 de glicose como fonte de carbono, com TDH de 2 h, em uma temperatura de
30ºC, com um reator variando a vazão de recirculação de 45 a 108 L.h-1 (R1), outro reator
variando a relação C/N de 5 a 65 (R2) e o outro reator variando a altura do leito de 10 a50
cm (R3).
Introdução
As alterações climáticas antropogênicas e a redução das reservas dos combustíveis
fósseis são um desafio que está conduzindo a pesquisas em fontes alternativas de energia
(Hallenbeck e Ghosh, 2009) e uma atraente possibilidade é a utilização do processo biológico
para produzir biocombustível, como hidrogênio e etanol. Na co-produção de etanol e H2,
importantes quantias de ambos podem ser obtidas (Koskinen et al., 2008), já que estes são
promissores e possuem grande potencial de se tornarem alternativas aos combustíveis fósseis
(Wu et al., 2007).
O hidrogênio possui o maior conteúdo de energia por unidade de peso que qualquer
outro combustível conhecido (142 kJ.g-1 ou 61.000 Btu.lb-1), pode ser transportado para uso
doméstico e industrial e é hoje universalmente aceito como uma energia ambientalmente
segura, uma fonte de energia renovável, que não contribui para o efeito estufa (Das e
Verziroglu, 2008).
De acordo com Das e Verziroglu (2008), na produção de hidrogênio por fermentação,
a glicose é inicialmente convertida a piruvato pela via glicolítica e este oxidado a acetil-CoA,
que pode ser convertido em acetil fosfato, resultando na geração de ATP e acetato. A
oxidação do piruvato a acetil-CoA exige a redução do ferrodoxin (Fd). Fd reduzido é oxidado
pela hidrogenase que gera Fd (ox) e libera elétrons para produzir hidrogênio. A produção de
hidrogênio e etanol usando microrganismos é uma promissora área de desenvolvimento
tecnológico a partir de uma ampla variedade de fontes renováveis, por exemplo, fontes que
contenham açúcar, como de beterraba, fontes com amido, como batata e trigo, e fontes de
celulose, como Miscanthus (Koskinen et al., 2008). As espécies principais identificadas como
responsáveis pela produção biológica de hidrogênio durante a acidogênese dos carboidratos
são: Enterobacter, Bacillus e Clostridium (Hawkes et al., 2002) e Clostridium para a coprodução de H2 e etanol (Koskinen et al., 2008).
De acordo com Ren et al. (2007), podem ocorrer três tipos de fermentação:
fermentação tipo ácido burtírico, fermentação tipo etanol e fermentação tipo ácido
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propiônico. A fermentação tipo ácido butírico ocorre quando a maior parte dos produtos
gerados na fermentação acidogênica são ácidos butírico e acético (Ren et al., 2007) e é a mais
favorável para a produção de hidrogênio, pois para a geração de 1 mol de ácido acético a
partir da fermentação de glicose, são produzidos 4 mols de hidrogênio e para geração de 1
mol de ácido butírico, são produzidos 2 mols de hidrogênio . Já na fermentação tipo etanol,
os produtos líquidos gerados são principalmente etanol e ácido acético (Ren et al., 2007). E
por fim, na fermentação tipo ácido propiônico, este ácido é convertido a metano e acumula no
reator no processo fermentativo (Ren et al., 2007).
Alguns estudos têm mostrado que os produtos da fermentação dependem do tipo de
substrato usado e das condições operacionais do reator, como TDH, temperatura e pH .O pH,
em particular, tem a maior influência na composição efluente do reator acidogênico (Ren et
al., 1997). Segundo van Ginkel et al. (2001), Fang e Liu (2002), Li et al. (2008), Aceves-Lara
et al. (2008) o pH ótimo para produção de hidrogênio é entre 5,5 e 6,0. pH entre 6,0 e 6,5
pode produzir um excessivo rendimento de ácido propiônico, entretanto, para pH menos que
4,5, há produção de H2, CO2, ácidos acético e butírico e etanol (Ren et al. 1997).
Dentre os reatores anaeróbios de alta taxa utilizados para a produção biológica de
hidrogênio, há o reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF). Em RALF, o filme
microbiano é retido por meio da adesão natural dos microrganismos às partículas de suportes
sólidos, sendo que o material suporte é sua variável mais significativa (KIDA et al., 1990).
Outros aspecto importantes em RALF são: vazão de recirculação do leito, relação C/N e
altura do leito. Wu et al. (2007) estudando a produção simultânea de hidrogênio e etanol,
trabalharam em reator de leito fluidizado sob diferentes velocidades ascensionais, as quais
foram de: 0,55; 0,73; 0,91 cm.s-1 e utilizando glicose, sacarose e frutose como substrato. Para
a glicose, os autores obtiveram as respectivas produções volumétricas: 37, 20 e 53 mmol.h 1 -1
.L em relação as diferentes velocidades aplicadas. Segundo os pesquisadores, o efeito
positivo da produção de hidrogênio das maiores velocidades ascensionais empregadas se
deve às melhorias das condições de transferência de massa. Reis (2010) também pesquisou
reator anaeróbio de leito fluidizado sob diferentes velocidades ascensionais (0,30; 0,60; 1,24;
1,88 cm.s-1), com glicose como fonte de carbono e o reator com velocidade ascensional de
1,24 cm.s-1 foi o que apresentou maior PVH (1,22 L.h-1.L-1). Já para relação C/N, Rojas
(2010) pesquisou a influência desta relação na produção de hidrogênio em reator anaeróbio
de leito fixo, utilizando as seguintes relações: 40, 90, 140 e 190, em que a maior produção
volumétrica de hidrogênio foi na relação de 140 (103,7 mL.h-1.L-1).
Desta forma, o objetivo deste trabalho será estudar a produção biológica simultânea de
hidrogênio e etanol em reatores anaeróbios de leito fluidificado, usando como substrato a
água residuária sintética com uma concentração de 5000 mg.L-1 de glicose como fonte de
carbono, com TDH de 2 h, em uma temperatura de 30ºC, com um reator variando a vazão de
recirculação de 45 a 108 L.h-1 (R1), outro reator variando a relação C/N de 5 a 65 (R2) e o
outro reator variando a altura do leito de 10 a 50 cm (R3).
Material e Métodos
Água residuária
A água residuária sintética será composta por glicose como principal fonte de carbono
e preparada de acordo com Del Nery (1987). Esta água residuária apresentará a seguinte
composição: 2000, 4000 ou 10000 mg.L-1 de glicose; 125 mg.L-1 de uréia; 1,0 mg.L-1 de
sulfato de níquel; 5,0 mg.L-1 de sulfato ferroso; 0,5 mg.L-1 de sulfato férrico; 47,0 mg.L-1 de
cloreto de cálcio; 0,08 mg.L-1 de cloreto de cobalto; 0,07 mg.L-1 de óxido de selênio; 85,0
mg.L-1 de fosfato de potássio monobásico; 21,7 mg.L-1 de fosfato de potássio dibásico; 33,4
mg.L-1 de fosfato de sódio dibásico; 2,0 mg.L-1 de bicarbonato de sódio e 1,0 mL.L-1 de ácido
clorídrico 10M.
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A alimentação dos nutrientes para preparo da solução será feita com valores constantes
do início ao fim da operação do reator conforme descrito anteriormente.
Inóculo
O RAF será inoculado com lodo proveniente de um reator anaeróbio de manta de lodo
(UASB) que trata água residuária de suinocultura, fornecido pela UNESP – Campus
Jaboticabal. Este lodo será submetido a um pré-tratamento térmico, conforme a metodologia
adaptada proposta por Kim et al. (2006).
Operação do reator
A produção de H2 utilizando água residuária sintética será estudada em reator
anaeróbio de leito fluidificado (Figura 1). O reator será construído em acrílico transparente de
5 mm de espessura e apresenta as seguintes dimensões: altura de 190 cm e diâmetro interno
de 5 cm, com volume total de 4192 cm3 (Figura 1). A temperatura será mantida em 30 ± 1°C
por meio de encamisamento do reator em banho termostatizado.
O reator será alimentado com mesmo substrato (glicose), com TDH de 2 h,
temperatura de 30ºC e concentração de matéria orgânica expressa na forma de DQO, de 5000,
mg L-1.

Figura 1: Esquema da instalação do reator anaeróbio de leito fluidificado.
Análise da composição dos gases e quantificação da produção de hidrogênio
A determinação do gás hidrogênio será efetuada por meio da retirada de 0,1 mL de
amostra da fase gasosa, utilizando seringa “gas tight” com trava. Será utilizado cromatógrafo
a gás, Shimadzu GC-2010, equipado com detector de condutividade térmica. A coluna usada
será a Supelco Carboxen 1010 Plot (30 m de comprimento e diâmetro de 0,53 mm) e detector
de condutividade térmica, sendo o gás de arraste o argônio sob fluxo de 21,9 cm s-1. As
temperaturas do forno, da coluna e do detector serão, respectivemnte, 30, 200 e 230 ºC. A
produção de H2 será medida por meio do MilliGas-counter da Ritter (Tipo: MGC-1).
Análises físico-químicas
As análises físico-químicas serão efetuadas periodicamente. Todas as análises serão
realizadas em amostras filtradas em membrana 0,45 m, exceto sólidos voláteis totais. As
análises de pH, DQO, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos
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voláteis (SSV) serão feitas de acordo com o APHA (2008). Ácidos voláteis totais, como
ácido acético, serão analisados conforme a metodologia proposta por Dillalo e Alberston
(1961) e a alcalinidade, como CaCO3, conforme metodologia de Ripley et al. (1986)
modificada.
As determinações de glicose na solução do substrato afluente e efluente dos reatores
serão realizadas pelo de Dubois et al. (1957).
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).
Avaliação dos dados experimentais
Serão realizadas coletas semanais de amostras do afluente, efluente e saída de gás do
reator durante a etapa experimental. O desempenho deste reator será analisado através das
análises citadas anteriormente. Produção de H2 e ácidos graxos voláteis serão os principais
parâmetros avaliados no desempenho dos reatores.
No início e no fim de cada etapa do processo serão feitas análises microbiológicas,
avaliando as mudanças da ecologia microbiana.
Finalmente, os dados das etapas estudadas nos reatores serão comparados,
identificando a condição com melhor desempenho.
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Resumo: As células a combustível de membrana trocadora de prótons (PEMFC), quando
alimentadas com hidrogênio contaminado com CO e tendo platina como eletrocatalisador,
sofrem redução no seu desempenho devido à forte adsorção do CO na superfície da platina.
Este efeito pode ser minimizado com algumas alterações, por exemplo: a utilização de
catalisadores do tipo PtM (M=Mo, Ru, Pd, etc), uso de pequenas porcentagens de ar na
corrente do combustível e a alteração dos parâmetros de funcionamento da célula. Este
trabalho apresenta os resultados da influência da elevação da temperatura de funcionamento
das PEMFCs associados ao uso de eletrocatalisadores de Pt/C e de PtMo/C, em PEMFCs
alimentadas com H2 contaminado com 100 ppm de CO. Foram alcançados aumentos
significativos do desempenho com a elevação da temperatura, destacando-se a associação de
temperatura com eletrocatalisadores de PtMo/C.
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 ao gás contaminante CO e cujo
objetivo é ampliar o conhecimento da influência dos parâmetros de operação da célula na
oxidação de hidrogênio na presença desse contaminante.
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, descrito em Pinheiro et al, 2003. Nos cátodos utilizou-se Pt/C (ETEK, 20% metal/C) e em ambos eletrodos uma carga de metal de 0,4 mg.cm-2 de eletrodo. A
razão atômica dos eletrocatalisadores PtMo/C foi determinada por energia dispersiva de raiosX (EDX) e as propriedades físicas, como o parâmetro de rede e o tamanho médio dos
cristalitos, obtidas por difração de raios-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, TE3859, 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).
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 unitária, respectivamente,
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para os gases: oxidante (O2) e combustível (H2 ou H2 com 100 ppm de CO). 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 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, por 2h para alcançar o estado
estacionário. As medidas foram feitas em duplicata para verificação da reprodutibilidade.
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 densidade de potência para as células com os
ânodos de Pt/C, alimentados com H2 e H2 contendo 100 ppm de CO nas temperatura de 70 e
105oC. Pode ser observado um aumento no desempenho da célula e uma maior tolerância ao
CO com a elevação da temperatura, por exemplo, para uma densidade de corrente de 0,6 A
cm-2 verifica-se uma duplicação da densidade de potência e ainda densidades de potência
muito próximas para 70oC com H2 puro ou 105oC com H2 na presença de CO.
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Figura 1: Densidade de potência da célula vs. densidade de corrente para PEMFC com
ânodos de Pt/C, alimentados com H2 ou H2 + 100ppm de CO e cátodos de Pt/C, alimentados
com O2. Temperatura de operação da célula de 70 e 105oC.
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A influência do catalisador anódico pode ser verificada na Figura 2 onde são
mostradas as curvas de densidade de potência e potencial versus densidade de corrente para as
células com os ânodos de Pt/C, Pt1Mo1/C e Pt3Mo2/C, alimentados com H2 contendo 100 ppm
de CO e uma curva padrão com ânodo Pt/C e H2 puro, todas obtidas com a temperatura da
célula de 105oC. Os resultados mostram que quando utiliza-se como combustível H2 + 100
ppm CO o melhor desempenho da célula é alcançado para os catalisadores de PtMo/C. Esse
resultado é explicado pelos mecanismos bifuncional e eletrônico, nos quais é sabido que o
molibdênio atua, conforme descrito por Lopes et al, 2010. Observa-se ainda que o aumento na
proporção de Mo eleva o desempenho.
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Figura 2: a) Densidade de potência da célula e b) Potencial da célula vs. densidade de
corrente para PEMFC com ânodos de Pt/C, Pt1Mo1/C e Pt3Mo2/C, alimentados com H2 ou H2
+ 100ppm de CO e cátodos de Pt/C, alimentados com O2. Temperatura de operação da célula
de 105oC.
Na Figura 3 são apresentados os resultados de densidade de corrente de operação da
célula para um eletrodo com o eletrocatalisador Pt1Mo1 em função do sobrepotencial anódico
em várias temperaturas. Através destes resultados observa-se que quanto maior é a
temperatura de operação da célula, maior é a tolerância do eletrocatalisador ao gás
contaminante CO, ou seja, ocorre um aumento no desempenho da célula alimentada com o
combustível H2 + 100ppm CO, apresentando um resultado bem próximo ao de uma célula
padrão de Pt/C no cátodo e ânodo, alimentada com H2 puro e temperatura de operação de
105oC.
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Na Figura 3 também estão ilustrados os resultados de produção de CO2, obtidos com
espectrômetro de massas on line, para uma célula unitária tendo como catalisador anódico
Pt1Mo1/C, variando a temperatura de operação da célula em 70, 85, 95 e 105oC. A quantidade
em ppm de CO2 produzido foi obtida por calibração efetuada em circuito aberto e utilizandose uma mistura de H2 com 50ppm de CO2. Esses resultados indicam que o aumento da
temperatura está relacionado também com a diminuição da produção de CO2, sugerindo assim
que a maior tolerância ao CO observada advêm de uma menor adsorção do gás envenenador
CO e consequentemente ocorre a liberação dos sítios de adsorção do Pt para a oxidação do
hidrogênio.
Analisando-se a Figura 3, observa-se ainda a produção de CO2 a circuito aberto, e seu
aumento com a temperatura. Conforme descrito na literatura (Pereira et al, 2009) o PtMo é um
catalisador para a reação de shift e então teríamos a produção de CO2 a circuito aberto devido
a esta reação. No entanto essa reação é exotérmica, o que implica que o aumento da
temperatura deveria reduzir a produção de CO2. Como o efeito observado foi contrário o
passo seguinte foi analisar a possibilidade de que a produção de CO2 fosse feita por reação
com O2 que poderia chegar ao anodo por cruzamento ao longo da membrana, advindo do
cátodo. De fato, tal efeito foi combinado, observando-se ademais que o cruzamento de O2
aumenta com o aumento da temperatura. Assim, os resultados do presente trabalho indicam
que a produção de CO2 não só ocorre por meio da reação de shift, mas também devido à
reação do O2 do cross-over com o CO contaminante.

o

70 C
o
85 C
o
95 C
o
105 C

i/ A cm

-2

1,6

1,2

0,8

0,4

0,0
0

50

100

150

EH -H /CO / mV
2

2

200 0

20

40

60

80

100

CO2 / ppm

Figura 3: Densidade de corrente vs. sobrepotencial da célula para uma célula unitária
PEMFC, com eletrocatalisador anódico Pt1Mo1/C e catódico Pt/C e densidade de corrente vs.
produção de CO2 obtida por EM on line.. O sobrepotencial da célula foi calculado como: EH2 H2/CO = EH2 - EH2/CO, onde EH2 e EH2/CO são, respectivamente, os potenciais da célula na
ausência e presença de CO.
Conclusões
Os resultados confirmaram a eficiência dos eletrocatalisadores PtMo/C para a
eletroxidação do hidrogênio e mostraram que o aumento da temperatura diminui a adsorção
de CO na superfície do eletrocatalisador aumentando assim a tolerância do mesmo a esse gás
contaminante. Além disso, essa tolerância pode estar associada à contribuição do cruzamento
de O2 que promove a oxidação do CO adsorvido e libera sítios para a ocorrência de ROH.
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Resumo. A presença de monóxido de carbono mostra um efeito de queda no rendimento de
uma célula a combustível PEMFC de alta temperatura baseada em poli(2,5-benzimidazol)
(ABPBI). Entretanto, esta queda torna-se menor quanto maior é a temperatura de operação
da célula, e na presença de vapor de água na corrente de combustível, fazendo possível
operar a células sem quedas excessivas no rendimento com uma concentração de CO de até
20.000 ppm. Portanto, em termos de tolerância ao CO do sistema, é desejável operá-lo nas
condições de maior temperatura possível, com uma corrente de combustível parcialmente
umidificada.
Introdução
A operação de uma célula de combustível de membrana polimérica (PEMFC) a alta
temperatura (120-200ºC) apresenta algumas vantagens interessantes (Savadogo, 2004): (i)
melhora no desempenho dos processos eletroquímicos que acontecem na célula, e (ii)
incremento na tolerância a poluentes típicos, como pode ser o monóxido de carbono.
Entretanto, é preciso o uso de um material polimérico que possua uma satisfatória
condutividade iônica às temperaturas antes mencionadas, bem como adequadas resistências
mecânicas e químicas. Neste sentido, os polibenzimidazóis (PBIs) impregnados com ácido
fosfórico tem demonstrado ser uma interessante alternativa que cumpre plenamente os
requerimentos anteriores (Lobato e col., 2007).
Dentro da família dos PBIs, são de especial interesse o poli(2,2’-m-fenilene-5,5’bisbenzimidazol) (mais conhecido pelas sigla PBI) e o poli(2,5-benzimidazol) (ABPBI).
ABPBI é o polímero mais simples, pudendo ser produzido a partir da policondensação de um
único monômero. Isto permite obter pesos moleculares maiores (Asensio e Gómez-Romero,
2005), melhorando, conseqüentemente, as propriedades mencionadas no parágrafo anterior.
Nos laboratórios do Grupo de Eletroquímica do IQSC já foi desenvolvido um processo para a
produção de ABPBI com satisfatórias propriedades para ser utilizado como eletrólito em uma
célula PEMFC de alta temperatura (Ashino e col., 2009).
O monóxido de carbono há demonstrado ser, ao longo do tempo, um severo poluente
para as células PEMFC quando presente no hidrogênio combustível. Produzido tipicamente
nos processos de reforma de hidrocarbonetos (Carrete e col., 2001), bem como em processos
de fermentação anaeróbia (Sipma e col., 2003), o mecanismo de atuação dele consiste em
quimisorver-se sobre a superfície dos catalisadores de platina (Pereira et al., 2009), deixandoa inativa para realizar o processo de oxidação do hidrogênio. Além disso, para “liberar” esses
centros ativos bloqueados, é preciso levar a cabo a reação de dissociação da água para gerar
espécies oxigenadas sobre a superfície da platina (Pt-OH), as que completarão a oxidação do
monóxido de carbono segundo a reação 1.
Pt-CO + Pt-OH  2 Pt + CO2 + H+ + e-

(1)

O processo de oxidação da platina (reação 2) ocorre a potenciais relativamente
elevados (acima de 0,5 V) (Sundar Pethaiah e col., 2011), o que reduz significativamente o
intervalo de operação útil da célula, dado que apenas acima deste valor é quando o sistema
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funcionará de uma forma mais eficiente, pela liberação de centros ativos de platina que
anteriormente encontravam-se bloqueados pelo CO.
Pt + H2O  Pt-OH + H+ + e-

(2)

Não obstante, o processo de adsorção do CO sobre a superfície da platina é
endoentrópico (Li e col., 2003), o que implica que um incremento na temperatura alivia este
processo de quimisorção. Portanto, resulta de interesse incrementar a temperatura de operação
da célula em termos de tolerância ao monóxido de carbono. Por outro lado, para realizar a
oxidação da camada de CO adsorvida sobre a superfície da platina, é necessária a presença de
espécies oxidadas, as quais são geradas a partir da reação anterior na presença de água.
PEMFC baseadas em PBI impregnado com H3PO4 geralmente operam em ambientes
extremadamente anidros, de maneira que a pressão parcial do vapor chega a ser muito baixa,
especialmente no caso do ânodo (Modestov e col., 2009), dependente da água que chega do
cátodo pela difusão através da membrana e daquela que fica em equilíbrio com o ácido
fosfórico. Portanto, é esperável que a umidificação da corrente de combustível ajude a
melhorar a tolerância do sistema ao monóxido de carbono, em termos de possibilitar em maior
medida a ocorrência da reação 2.
Com estes antecedentes, neste trabalho se estudam os efeitos da presença do monóxido
de carbono em uma quantidade relativamente elevada na corrente de combustível (2% em
vol.). Assim, foram analisadas as perdas no desempenho da célula para diferentes
temperaturas de operação (130-150-170-190ºC) e níveis de pressão parcial de vapor de água
(corrente de H2 anidra-0,025 bar-0,1984 bar), comparando estes resultados com aqueles
obtidos para H2 puro. Aliás, foi observada a influência da pressão parcial do vapor de água no
rendimento da célula com uma corrente de H2 contaminada com CO. Para assistir na
interpretação dos resultados, curvas de polarização H2(+CO)/H2 foram obtidas nas diferentes
condições de operação, bem como espectros de impedância. Todas as curvas de polarização
foram apresentadas com correção de queda ôhmica para tirar os efeitos da temperatura e
umidade relativa sobre a condutividade do eletrólito, o que poderia mascarar a melhora no
rendimento da célula apenas nestes termos e não em termos de tolerância ao CO.
Material e Métodos
O conjunto membrana-eletrodos ( MEA) foi preparado como a seguir se descreve. No
caso do eletrólito polimérico, usou-se uma membrana de ABPBI, a qual foi preparada
seguindo-se o processo descrito por Ashino e col. (Ashinho e col., 2009). Para a preparação
dos eletrodos se utilizou uma camada difusora, consistente em uma mistura de Carbono Black
Vulcan XC-72R com 15% de PTFE, depositado sobre tecido de carbono (PWB-3, Stackpole).
Sobre esta, foi aplicada, com ajuda de um pincel, a camada catalítica, consistente em uma
tinta grossa formada pelocatalisador (30% de platina sobre carbono Vulcan XC-72R), PBI
(5% em N,N’-dimetilacetamida, DMAc), e a própria DMAc como solvente. O processo de
deposição foi realizado sobre uma placa de alumínio quente (60ºC) para permitir a evaporação
do solvente. A carga de platina utilizada foi 0,5 mg.cm-2 para ambos eletrodos, com uma
quantidade de PBI correspondente a uma razão em peso C.PBI-1 de 20. Uma vez concluída a
deposição, os eletrodos foram secados e curados a 190ºC durante 2 horas. Finalmente, foram
impregnados com ácido fosfórico (solução ao 10% p./p.) para proporcionar condutividade
iônica à camada catalítica, e deixados para uma completa impregnação durante a noite. A área
dos eletrodos foi de 4,62 cm2.
O MEA foi preparado colocando os eletrodos sobre um pedaço de membrana de
ABPBI impregnada em uma solução de ácido fosfórico 80% em peso (nível de impregnação
de 6,1 moléculas de ácido por unidade de repetição do ABPBI). A seguir, pressão (≈ 23
Kg.cm-2) e temperatura (150ºC) foram aplicadas durante 15 minutos para garantir a completa
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adesão de todos os elementos que conformam o MEA. Uma vez prensada, o MEA foi
guardado em sacola hermética até posterior uso.
As medidas eletroquímicas foram realizadas com a ajuda de um
potenciostato/galvanostato AUTOLAB PGSTAT 302 (Ecochemie, Holanda), equipado com
um amplificador de corrente de 20 A e um analisador de resposta em freqüência (FRA). Antes
de realizar as medidas, a célula foi polarizada a 0,6 V até obter uma resposta estável da
corrente. Atingida esta, curvas de polarização H2(+CO)/O2 foram obtidas a pressão
atmosférica e sob um fluxo de combustível de 100 mL.min-1, e de comburente de 75 mL.min1
. Medidas da polarização do ânodo foram feitas passando H2(+CO) através do ânodo nas
mesmas condições que nas curvas de polarização, e H2 umidificado a 25ºC no cátodo
(considerado neste caso como eletrodo de referência). Os estudos do efeito da umidificação da
corrente do hidrogênio foram feitos passando a corrente deste gás através de um umidificador.
Duas temperaturas foram utilizadas, 25 e 60ºC, correspondendo com uma pressão de vapor de
água (supondo que é atingida saturação e não posterior condensação até a entrada na célula)
de 0,025 e 0,1984 bar, respectivamente.
Espectros de impedância do ânodo foram obtidos, no intervalo de freqüências de 10
KHz até 0,1 Hz. Estas medidas foram realizadas em modo galvanostático, a uma intensidade
de corrente de 0,5 A, com uma amplitude da onda de corrente correspondente a um 10% do
valor absoluto da corrente. Os espectros foram apresentados tirando a contribuição da
resistência ôhmica (não compensada) a partir da primeira intersecção com o eixo X do
espectro. No caso destas medidas de impedância, pelo cátodo original da célula foi passada
uma corrente de hidrogênio umidificada a temperatura ambiente. Por outro lado, a correção
ôhmica das curvas foi calculada a partir dos valores da resistência obtida dos espectros de
impedância a alta freqüência (primeira intersecção com o eixo real do espectro). Para isto,
espectros de impedância no intervalo de altas freqüências foram realizados, utilizando como
eletrodo de trabalho o cátodo real da célula, e como referência a ânodo.
Resultados e Discussão
Na Figura 1 se mostram os resultados do rendimento (curvas voltagem-densidade de
corrente e curvas de potência) da célula quando foi utilizado H2 puro, e H2 contaminado com
2% em volumem de CO, para cada uma das quatro temperaturas que foram estudadas no
presente trabalho. É importante mencionar que as curvas de polarização são apresentadas com
correção ôhmica, enquanto no caso da potência se usaram os valores experimentais da
voltagem.
Como se observa na Figura 1, a temperatura exerce um efeito benéfico na tolerância ao
CO do sistema. Assim, as quedas no desempenho da célula vão diminuindo segundo vai se
incrementando a temperatura de operação. Isto é devido ao menor recobrimento dos centros
ativos da platina segundo vai se incrementando a temperatura de operação (Baschuck e Li,
2001; Nonaka e Matsumura, 2002) por parte do monóxido de carbono. Assim, mais centros
ativos estarão disponíveis para levar a cabo a oxidação do hidrogênio. Além disto, é bastante
provável que a temperatura ajude também a melhorar o processo de oxidação do CO para
formar CO2 (Modestov e col., 2010).
Para assistir no estudo da melhora na tolerância ao CO quando se incrementa a
temperatura, na Figura 2 se mostram as curvas de polarização do ânodo para a temperatura
mais baixa (130ºC), e para a temperatura mais alta (190ºC), comparando as mesmas quando
se operou com hidrogênio puro, e no caso da operação do hidrogênio contaminado com 2%
em vol. de CO.
Como pode ser observado, o potencial do ânodo se incrementa consideravelmente
quando a corrente de combustível se encontra contaminada com CO, mostrando as limitações
que apresenta o processo de oxidação de H2 na presença deste contaminador. Não obstante, a
temperatura tem um efeito benéfico em termos de uma menor polarização do eletrodo, pelas
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razões anteriormente mencionadas, diminuição na quimisorção do CO sobre a superfície da
platina, e uma provável maior velocidade de oxidação do CO para CO2, tal como se observa
na Figura 2b.
Resulta curioso comparar as variações no potencial do ânodo e nas voltagens da célula
quando se introduz hidrogênio puro e hidrogênio contaminado com CO. Focalizando-nos à
temperatura de 190ºC, na Fig. 1d pode ser observado como o efeito do CO sobre o
desempenho da célula é mínimo, enquanto no caso do potencial do ânodo (Fig. 2b), este,
mesmo sendo menor, não resulta desprezível. Embora novos testes devem ser feitos para
conferir este comportamento, no caso da operação da célula, vapor de água é gerado no
cátodo, o qual pode se difundir através da membrana e chegar ao ânodo, incrementando a
pressão parcial do vapor de água no mesmo, o que, como a seguir será mostrado, tem um
efeito benéfico na tolerância ao CO. No caso da operação com H2(+CO)/H2, o cátodo apenas
foi umidificado a temperatura ambiente, o que implica uma menor pressão parcial de vapor de
água, e portanto, muita menor difusão do vapor desde o cátodo até o ânodo contaminado com
CO, comparado com as quantidades de vapor de água que são geradas no cátodo da célula em
operação normal a densidades de corrente intermédias/altas.
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Figura 1. Curvas de polarização com correção ôhmica (símbolos cheios) e de potência
(símbolos vazios) para diferentes temperaturas (a-130ºC; b-150ºC; c-170ºC; d-190ºC) para
hidrogênio puro (quadrado-linha continua) e contaminado com CO (círculo-linha
descontinua). Corrente de H2 sem pré-umidificação
Finalmente, na Figura 3 se mostram os resultados correspondentes aos espectros de
impedância. Como no caso das curvas de polarização do ânodo, apenas se representam os
resultados correspondentes à temperatura inferior (130ºC) e superior (190ºC).
Quando a célula foi operada a 130ºC, existe um significativo incremento na resistência
global do sistema quando o combustível é introduzido contaminado com CO. Este fato é
devido ao elevado número de centros ativos da platina que se tornam inativos por efeitos da
quimisorção de CO, limitando o processo de oxidação do hidrogênio (Ciureanu e col., 2003).
No enquanto, quando a temperatura da célula é incrementada, os espectros de impedância se
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aproximam, o que implica um menor efeito “envenenador” do CO sobre os centros ativos do
catalisador de platina, conferindo todos os resultados anteriores.
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hidrogênio puro (quadrado-linha continua) e contaminado com CO (círculo-linha
descontinua). Corrente de H2 sem pré-umidificação.
Na Figura 4a se mostra o efeito que tem a umidificação da corrente de hidrogênio
sobre o rendimento da célula quando esta foi operada com hidrogênio contaminado com CO
(2% em volumem). Neste caso, escolheu-se a temperatura de 130ºC, dado que é a esta
temperatura, como se demonstrou anteriormente, onde o CO tem os maiores efeitos
prejudiciais para a atividade da platina. A contribuição ôhmica nas curvas de polarização foi
tirada. Na Figura 4b se mostram as correspondentes curvas de polarização do ânodo para as
mesmas condições de diferentes níveis de umidificação da corrente de combustível.
Como pode ser observado, o incremento da pressão parcial de vapor de água melhora
o rendimento da célula na presença de CO. A presença de água poderia diminuir o
recobrimento do CO na superfície da platina (Jiang e col., 2006), além de ser uma espécie
ativa no processo de oxidação do CO para CO2, liberando parte dos centros ativos que se
tornaram inutilizáveis por causa da quimisorção do monóxido. Finalmente, esse vapor de água
pode melhorar o desempenho da atividade do eletrodo por meio do incremento da
condutividade do eletrólito que forma parte da camada catalítica (Lobato e col., 2006). A
combinação destes processos todos leva a um incremento no desempenho da célula na
presencia do CO segundo se incrementa a pressão parcial de vapor de água na corrente de
combustível. Estes resultados são também confirmados pelas curvas de polarização do ânodo,
mostrando uma diminuição no sobrepotencial quando a corrente de combustível foi
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água (quadrado: sem pré-umidificação; círculo: 0,025 bar; triângulo: 0,1984 bar)
Para conferir estes resultados, na Figura 5 se mostram os espectros de impedância
para as diferentes umidades relativas na presença de CO.
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Figura 5. Espectro de impedância do ânodo H2+CO/H2 para as diferentes pressões de vapor na
corrente de H2+CO (quadrado: sem pré-humidificação; círculo: 0,025 bar; triângulo: 0,1984
bar)
Os resultados correspondentes aos espectros de impedância mostram a menor
resistência global do sistema segundo se incrementa a pressão parcial do vapor de água.
Portanto, a presença da água, tal como foi comentado anteriormente, melhora o rendimento do
sistema não apenas em termos de uma menor queda ôhmica, senão também pela melhora do
processo de oxidação de hidrogênio sobre uma superfície de platina mais livre de moléculas
de CO quimisorvidas.
Visados os efeitos positivos que tem a umidificação da corrente de combustível sobre
o desempenho da célula quando esta se encontra contaminada com CO, resulta interessante
comparar as quedas que se produzem no rendimento na mudança de H2 puro para H2+CO, sob
as diferentes condições de operação utilizadas neste estudo. Na Figura 6 se mostram os
resultados correspondentes à relação entre os máximos de potência quando a célula foi
operada com H2 contaminado com CO e na mesma situação utilizando H2 puro.
Como pode observar-se, a temperatura melhora em todas as condições a tolerância ao
monóxido de carbono para valor da pressão parcial de água. Do mesmo modo, para qualquer
temperatura, um incremento na pressão parcial do vapor de água diminui a queda no
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rendimento que se produz na presença de CO no combustível. Entretanto, é significativo
observar que quanto menor é a temperatura de operação da célula, maior é o efeito benéfico
da umidade relativa. Nas baixas temperaturas o processo de quimisorção do CO na platina
encontra-se favorecido, de forma que será mais significativo o efeito favorável de uma maior
pressão parcial do vapor de água, em termos de reduzir, em certa medida, a quimisorção de
CO, melhorar a atividade do eletrodo, e gerar espécies oxidadas na superfície da platina que
ajudem a completar a oxidação do CO para CO2.
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Figure 6. Variação da queda da relação do máximo de potência operando a célula com H2+CO
(PH2+CO) comparado com a operação com H2 puro (PH2) para as diferentes temperaturas e
pressões de vapor de água na corrente combustível (quadrado: sem pré-umidificação; círculo:
0,025 bar; triângulo: 0,1984 bar)
Finalmente, é significativo destacar como mediante a operação a temperaturas
elevadas (≈ 190ºC), as perdas no rendimento da célula quando a corrente de hidrogênio
encontra-se significativamente contaminada com monóxido de carbono (20.000 ppm) são
relativamente pequenas (mantém aproximadamente um 80% do máximo de potência
comparado com H2 puro) comparadas com os sistemas PEMFC baseados em Nafion®
(Costamagna e Srinivasan, 2001), os quais, devido à menor temperatura de operação (até 80ºC
tipicamente), experimentam dramáticas perdas no rendimento na presença de dezenas de ppm
de CO na corrente de H2. Portanto, em termos de tolerância ao CO, é desejável trabalhar à
máxima temperatura possível de operação da célula (Li e col., 2003; Krishnan e col., 2007),
além de certo grau de umidificação que não prejudique o rendimento devido a uma excessiva
diminuição na pressão parcial de hidrogênio (Lobato e col., 2010). Além disso, existem outras
vias que permitiriam incrementar ainda mais a tolerância ao CO, como o desenho dos canais
das placas de grafite, a carga da platina no catalisador, e a estequiometria do combustível
(Kwon e col., 2008), se bem isto se encontra, por enquanto, fora do objetivo deste trabalho.
Conclusões
A presença do monóxido de carbono na corrente combustível de hidrogênio implica uma
queda no rendimento da célula comparado com a operação com hidrogênio puro. Entretanto,
esta diminuição no desempenho pode ser aliviada mediante um incremento na temperatura de
operação da célula, e/ou mediante a umidificação da corrente de combustível. Nos dois casos,
o recobrimento de CO sobre os centros ativos da platina parece diminuir, deixando, portanto,
mais centros livres para poder levar a cabo a oxidação do hidrogênio. Deste modo, operando o
sistema a alta temperatura, com uma corrente de combustível parcialmente umidificado, é
possível introduzir uma corrente de H2 com uma quantidade significativa de CO (até 2% em
volumem) sem sofrer severas perdas no rendimento da célula.
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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 e com recirculação da fase líquida aplicado à produção de biohidrogênio pelo tratamento de efluente sintético a base de sacarose. Nesse trabalho serão
avaliados a produção de bio-hidrogênio, 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
e do tempo de ciclo.
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 operado em batelada sequencial com recirculação da fase liquida
contendo biomassa imobilizada em suporte inerte (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 sacarose para a produção de bio-hidrogênio. 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 bio-hidrogênio a
partir do tratamento anaeróbio de efluente sintético a base de sacarose. O reator, com
capacidade para 2,6 L de meio, 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. Uma unidade de controle foi utilizada para automatizar as operações de carga,
descarga e recirculação.
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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 parte inferior do reator será composta por 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 utilizado como câmara coletora de biogás (H2, CH4 e
CO2).
O sistema de recirculação será composto por um reservatório lateral, o qual conterá um
volume de meio de 1,9 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;
e de uma bomba tipo diafragma marca Prominent® modelo Beta/5, com capacidade de até 30
L.h-1 (equipada com amortecedor de pulso). 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 (2,6 L) e no reservatório
paralelo (1,9 L), será de 4,5 L.

Figura 1: Esquema (a) do AnSBBR com recirculação utilizado nos ensaios de produção de biohidrogênio [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].
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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 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, ocorreu a adaptação do lodo no sentido
do enriquecimento de microrganismos produtores de bio-hidrogênio, geralmente do gênero
Clostridium.
Suporte de imobilização da biomassa anaeróbia
Como suporte de imobilização da biomassa será utilizado PEBD (polietileno de baixa
densidade) ordenado, obtido como produto do processo de reciclagem de resíduos plásticos.
As partículas com densidade aparente de ≅ 465,5 g.L-1 formando um leito com porosidade ≅
0,426.
Água residuária sintética
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, 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 (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 sacarose (glicose-frutose – C12H22O11 – 144g-C/342gsacarose) e uréia (CH4N2O – 28g-N/60g-uréia), que constituíram parte do meio. Assim, a
relação C/N a ser utilizada nesse estudo será:
893/5,8 = (893·144/342) / (5,8·28/60) = 376,0/2,7 = 139,3 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 sacarose (glicose-frutose – C12H22O11 – 144g-C/342gsacarose) e sais de fósforo (KH2PO4 – 31g-P/136g-KH2PO4; K2HPO4 – 31g-P/174g-K2HPO4;
Na2HPO4 – 31g-P/142g-Na2HPO4), que constituíram parte do meio. Assim, a relação C/P a ser
utilizada nesse estudo será:
• 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

185

Tabela 1: Composição da água residuária sintética a ser utilizada nos ensaios *.
Composto
Concentração
(mg.L-1893,0
)
Sacarose
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 10M) = 6,5

Análises físico-químicas e exames microbiológicos
O monitoramento (Tabela 2) 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), 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 (CT). Esses parâmetros foram
monitorados com uma freqüência de duas a quatro vezes por semana, dependendo do
parâmetro.
Tabela 2: Determinações analíticas e frequência de monitoramento.
Frequência de
Parâmetros
Local de coleta
monitoramento
DQO
Afluente e efluente
Diariamente
Carboidratos
Afluente e efluente
Diariamente
Sólidos Suspensos
Afluente e efluente
2 vezes por semana
Volume de biogás
Saída de gás
2 vezes por semana
pH
Afluente e efluente
Diariamente
Alcalinidade
Afluente e efluente
Diariamente
Composição do biogás
Saída de gás
1 vez por semana
Ácidos voláteis
Efluente
1 vez por semana
Alcoóis
Efluente
1 vez por semana
Vazão de recirculação
Tubo graduado
1 vez por semana
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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serão analisados por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo Hewlett
Packard® modelo 6890 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 será o
hidrogênio com vazão de 30 mL/min, a temperatura do injetor será de 250ºC, a razão de
“split” de 10 (extração com éter etílico) ou 1 (“head-space”) e o volume de injeção de 1 µL.
A temperatura do forno será 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 será de 300ºC (extração com éter
etílico) ou 280ºC (“head-space”) com fluxo de ar sintético de 300 mL/min e vazão de “make
up” de nitrogênio de 30 mL/min. Serão utilizados nessas análises os métodos de extração com
éter etílico ou por “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 Hewlett Packard® modelo 6890 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 será o argônio com vazão de 20 mL/min, a temperatura do injetor será de
220ºC, a razão de “split” de 2 e o volume de injeção de 200 µL. A temperatura do forno será
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 será de 230ºC,
com vazão de “make up” de nitrogênio de 12 mL/min. A produção será 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 foi imobilizado em partículas PEBD (polietileno de baixa
densidade), conforme metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). Foram utilizados 1,5 Kg
de material suporte, divididos em 5 porções com 300g cada. As partículas de PEBD foram
colocadas em recipientes e o lodo foi adicionado até que todas as partículas estivessem em
contato com ele. Este contato se deu por 2 horas. Decorrido este período, as matrizes com as
células aderidas foram colocadas no interior do reator preenchendo os cinco estágios, em
seguida foi adicionado meio (o mesmo a ser utilizado nos experimentos) para lavagem dos
sólidos fracamente aderidos. O meio foi drenado e o inóculo encontrou-se pronto para o início
das bateladas sequenciais.
Procedimento experimental da operação do reator
Os ensaios foram 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.
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Tabela 3: Resumos das condições experimentais a serem estudadas.
Carga orgânica
Concentração
Tempo de
Ensaio
volumétrica
(mgDQO.L-1)
ciclo (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

A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no final do ciclo foram
descarregados 1,9 L de meio em 10 min e 2,6 L de meio (volume residual) mantidos no
reator, ou seja, o volume total de meio no reator será de 4,5 L, sendo o volume
alimentado/descarregado por ciclo aquele presente no reservatório paralelo (1,9 L), sendo o
restante de meio, denominado de volume residual (2,6 L), mantido no interior do reator a cada
ciclo. Logo após essa descarga, dava-se início a um novo, no qual, simultaneamente, houve a
recirculação de meio (0,2 cm.s-1) e alimentação em, 10 min, com vazão de alimentação
constante de um volume de 1,9 L de meio a ser tratado. Ao término do ciclo, a recirculação
era interrompida e, em seguida, dava-se inicio a descarga e, assim, o ciclo era repetido,
caracterizando as bateladas sequenciais.
Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, 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
serão: concentrações de matéria orgânica na forma filtrada, 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 30 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 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 do
fator de conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida. Além disso, as
análises microbiológicas terão utilidade para avaliação das mudanças na morfologia
microbiana.
Fundamentos teóricos
A eficiência de remoção de matéria orgânica total (εST) no sistema é calculada pela
Equação (4.1), na qual CSAFL é a concentração de matéria orgânica total no afluente e CST é a
concentração de matéria orgânica total no efluente.

εST (%) =

CSAFL − CST
⋅100 (4.1)
CSAFL
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A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (εSF) é calculada pela Equação
(4.2), na qual CSF é a concentração de matéria orgânica filtrada no efluente.

ε SF (%) =

CSAFL − CSF
⋅100 (4.2)
CSAFL

A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (ε) para os perfis ao longo do
ciclo é calculada pela Equação (4.3), 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.

ε (%) =

C SAFLO − C SF
⋅ 100 (4.3)
C SAFL 0

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.
Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela Equação (4.4), 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) ⋅ CSAFL
VR

(4.4)

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. Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela Equação (4.5),
na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do reator.

COAE =

(VA ⋅ N ) ⋅ C SAFL
M SVT

(4.5)

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. Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela
Equação (4.6).

CORVSF =

(VA ⋅ N ) ⋅ (C SAFL − C SF )
VR

(4.6)

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. Para reatores operados em batelada pode ser
calculada pela Equação (4.7), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do
reator.

CORE SF =

(VA ⋅ N ) ⋅ (C SAFL − C SF )
M SVT

(4.7)

189

O fator de rendimento entre o hidrogênio produzido e matéria orgânica consumida
permite analisar a produção específica de hidrogênio pela Equação (4.8).

YH 2 / CT =

VH 2 − CNTP
(4.8)
(VA ) ⋅ (C SAFL − C SF )

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 (sacarose)
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 feitas em base molar e/ou em base volumétrica, sendo
nessa última dada nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP – 273K e 1 atm).
Considerações Finais
Seguindo a linha de pesquisa do laboratório de Engenharia Bioquímica do Instituto
Mauá de Tecnologia, será avaliada a produção do bio-hidrogênio com reatores anaeróbios
operados em bateladas sequenciais. Os resultados esperados para o presente trabalho será o
estabelecer o rendimento (mmol H2/mmol-sacarose) a velocidade e a produção do biohidrogênio, assim como, o percentual do respectivo gás na composição do biogás.
O presente trabalho é desenvolvido paralelamente com o projeto de pesquisa “Efeito
da Carga orgânica na produção de bio-hidrogênio em AnSBBR com agitação mecânica”
processo FAPESP n0 2010/03876-6 onde os resultados servirão como comparativos, visando
buscar as melhores configurações de reatores para a produção de bio-hidrogênio em reatores
operados em bateladas sequenciais.
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Resumo. A linha de pesquisa relacionada ao estudo de reatores anaeróbios operados em
batelada sequencial, com o objetivo da melhoria do desempenho e a viabilização de sua
aplicação, 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) desde 1998. No momento os projetos de pesquisa
estão direcionados à produção de bioenergia, tanto hidrogênio quanto metano, além da
adequação ambiental do efluente tratado. Tais projetos estão ligados ao 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).
Dentro do escopo de estudo da produção de bioenergia, este projeto está direcionado à
avaliação do reator anaeróbio operado em batelada sequencial contendo biomassa
imobilizada e agitação mecânica aplicado à produção de bio-hidrogênio pelo tratamento de
efluente sintético a base de sacarose. Nesse trabalho foram 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, as quais
foram modificadas em função da concentração afluente e do tempo de ciclo.
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 operado em batelada sequencial contendo biomassa imobilizada
(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 agitação mecânica e biomassa aderida, aplicado
ao tratamento de uma água residuária sintética a base de sacarose para a produção de biohidrogênio. Dessa forma, foi 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.
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Material e Métodos
ASBBR com agitação mecânica
A Figura 1 apresenta o esquema do biorreator com agitação mecânica (modelo BIOFLO
III, 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 6,5 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. As partes superior, inferior e
lateral do cilindro interno (onde é introduzido o eixo de agitação) foram 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 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 o 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, cuja temperatura foi regulada
graça a um banho ultratermostatizado (marca Marconi modelo MA-184), na dupla parede
externa do reator.
Imobilização da biomassa anaeróbia
Foram utilizados grânulos de polietileno de baixa densidade como material suporte da
biomassa cujas características são descritas pela Tabela 1 e a Figura 1. A empresa doadora é
localizada na região de São Carlos no estado de São Paulo. Este material é um produto
intermediário do processo de reciclagem de plásticos de resíduos domésticos. Cabe destacar
então o baixo custo, a disponibilidade e a adequação ambiental de tal material.
Tabela 1: Características do material suporte da biomassa.
Propriedades
Valor / Descrição
Polietileno de baixa
Composição
densidade
Diâmetro de um grânulo
3 mm
Comprimento de um grânulo
6 mm
Massa utilizada
1,2 kg
Massa volumétrica aparente meio
0,465 kg.L-1
suporte
Densidade aparente meio suporte
0,465
Porosidade aparente meio suporte
0,426
Flutuante
Comportamento
Auto compactante
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. Este inóculo apresentou uma concentração de
sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais (SVT) de 62 e 51 g.L-1, respectivamente.
A inoculação foi realizada conforme a metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). Os
grânulos de poliuretano foram imersos por duas horas dentro de dois litros de inóculo
previamente batido no liquidificador. O excedente de lodo foi retirado e o material suporte foi
introduzido no reator dentro do cesto previsto para esse efeito.
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Dessa forma, a proposta era 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 era favorecer
uma adaptação do lodo no sentido do enriquecimento de microrganismos produtores de biohidrogênio, geralmente do gênero Clostridium.
Aspectos tecnológicos
O contexto desse estudo sendo o desenvolvimento de um bioreator, é importante
detalhar os aspectos tecnológicos. A Figura 1 apresenta as características do sistema. O
volume de fase liquida foi mantido no valor 3,6 litros. Este volume assim como a massa de
material suporte foram calculados proporcionalmente menores (fator 1,25) como base os
parâmetros do projeto: “EFEITO DA CARGA ORGÂNICA NA PRODUÇÃO DE BIOHIDROGÊNIO EM AnSBBR COM RECIRCULAÇÃO DA FASE LÍQUIDA TRATANDO
ÁGUA RESIDUÁRIA SINTÉTICA” realizado em paralelo por Danilo Abreu Dos Santos
(processo FAPESP 2010/03874-3). Assim uma comparação será destacada na parte resultados
e discussão.

Figura 1: Esquema do reator anaeróbio com agitação operado em bateladas seqüenciais
contendo biomassa imobilizada
(a) Reator
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)

193

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, pH inicial igual a 6,5 e razão DQO/P menor que 500 (1000:2). A
Tabela 2 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 sacarose (glicose-frutose – 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:
893/5,8 = (893·144/342) / (5,8·28/60) = 376,0/2,7 = 139,3 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 sacarose (glicose-frutose – 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

Tabela 2: Composição da água residuária sintética a ser utilizada nos ensaios*.
Composto
Concentração (mg.L-1)
Sacarose
893,0
(relação teórica: 1000 mg-DQO = 893 mg-sacarose)

(1000 mgDQO.L-1)

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)

5,8
0,50
2,50
0,25
2,06
0,04
0,04
5,36
1,30
2,70
250,0

*Composição com Base de 1000 mgDQO.L-1
pHinicial (ajustado pela adição de ácido clorídrico 10M) = 6,5

Durante a operação, o pH foi ajustado em torno de 6,5 pela adição de ácido clorídrico
de concentração 10M, considerando o fato que um pH de entrada a cima de 6,5 favorece a
formação de metano e a baixo de 5,0 a formação de solventes. A quantidade de ácido
adicionada variou também segundo o desempenho do reator de modo a regular um pH de
saída favorável ás produtora de hidrogênio, na faixa de 4,5 a 5,5.
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), 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)
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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 (CT). Esses parâmetros foram monitorados conforme a
Tabela 3.
Tabela 3: Cronograma semanal das análises.
Parâmetros
Locais de coleta
Frequência semanal
DQO
Carboidratos

Afluente e efluente
Afluente e efluente

3 *(5)
3 *(5)

Sólidos Suspensos

Afluente e efluente

2

Volume de biogás

Saída de gás

2

pH

Afluente e efluente

3 *(5)

Alcalinidade / AVT

Afluente e efluente

3 *(5)

Composição do biogás

Saída de gás

Ácidos voláteis

Saída de gás

2 *(0)
2 *(0)

Alcoóis
Saída de gás
2 *(0)
*Freqüência semanal da primeira condição devido a um atraso na instalação do Cromatógrafo
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 utilizando-se um cromatógrafo Hewlett
Packard® modelo 6890 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 30 mL.min-1, a temperatura do injetor será de 250ºC, a razão de
“split” de 10 (extração com éter etílico) ou 1 (“head-space”) e o volume de injeção de 1 µL.
A temperatura do forno será programada da seguinte forma: em 100ºC por 1 min, de 100ºC à
150ºC em 8ºC.min-1, em 150ºC por 1 min, de 150ºC à 200ºC em 35ºC.min-1, e em 200ºC por 1
min (extração com éter etílico) ou 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 foi de 300ºC
(extração com éter etílico) ou 280ºC (“head-space”) com fluxo de ar sintético de 300 mL.min1
e vazão de “make up” de nitrogênio de 30 mL.min-1. Foram utilizados nessas análises os
métodos de extração com éter etílico ou por “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) foi analisada por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um
cromatógrafo Hewlett Packard® modelo 6890 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 20 mL.min-1, a temperatura do injetor foi de
220ºC, a razão de “split” de 2 e o volume de injeção de 200 µL. A temperatura do forno foi
programada da seguinte forma: de 130ºC à 135ºC em 46ºC.min-1 e em 135°C por 5,5 min. A
temperatura do detector foi de 230ºC, com vazão de “make up” de nitrogênio de 12 mL.min-1.
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 foram examinadas em lâminas de vidro cobertas
com filme de Ágar a 2 %, por microscopia óptica comum e de contraste de fase por
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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 foram úteis para avaliação de possíveis mudanças na morfologia
microbiana em função das condições operacionais em estudo.
Procedimento experimental da operação do reator
Os ensaios foram realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas
modificadas em função da concentração afluente, de 3600 e 5400 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 4.

Ensaio
1
2
3
4
5
6

Tabela 4: Resumo das condições experimentais estudadas.
Carga orgânica
Concentração
Tempo de ciclo
volumétrica
(h)
(mgDQO.L-1)
(gDQO.L-1.d)
3600
4,0
9,0
3600
3,0
12,0
3600
2,0
18,0
5400
4,0
13,5
5400
3,0
18,0
5400
2,0
27,0

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 com 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).
A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no final do ciclo foram
descarregados 1,5 L de meio em 10 min e 5 L de volume residual foi mantido no reator . Este
volume residual era composto por 2,9 L de dispositivo suporte (material suporte, biomassa,
volume do cesto) e 2,1 L de meio residual líquido; ou seja, o volume de trabalho foi mantido
no valor de 6,5 L. Logo após essa descarga, um novo ciclo teve início, no qual,
simultaneamente, havia a agitação do meio (300 rpm) e alimentação em, 10 min, com vazão
de alimentação constante de um volume de 1,5 L (42 % do volume de meio reacional) de
meio a ser tratado. Ao término do ciclo, em seguida, iniciava-se a descarga em 10 min e,
assim, o ciclo foi repetido, caracterizando as bateladas seqüenciais.
Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, 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, 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 360 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

196

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 fator de
conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida. Além disso, as análises
microbiológicas tiveram utilidade para avaliação das mudanças na morfologia microbiana.
Fundamentos teóricos
A eficiência de remoção de matéria orgânica total (εST) no sistema é calculada pela
Equação (4.1), na qual CSAFL é a concentração de matéria orgânica total no afluente e CST é a
concentração de matéria orgânica total no efluente.

εST (%) =

CSAFL − CST
⋅100
CSAFL

(4.1)

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

CSAFL − CSF
⋅100
CSAFL

εSF (%) =

(4.2)

A eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada (ε) para os perfis ao longo do ciclo
é calculada pela Equação (4.3), 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.

ε (%) =

C SAFLO − C SF
⋅ 100
C SAFL 0

(4.3)

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.
Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela Equação (4.4), 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) ⋅ CSAFL
VR

(4.4)

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. Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela Equação (4.5),
na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do reator.

COAE =

(VA ⋅ N ) ⋅ C SAFL
M SVT

(4.5)

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. Para reatores operados em batelada pode ser calculada pela
Equação (4.6).
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CORVSF =

(VA ⋅ N) ⋅ (CSAFL − CSF )
VR

(4.6)

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. Para reatores operados em batelada pode ser
calculada pela Equação (4.7), na qual MSVT é a massa de sólidos voláteis totais no interior do
reator.

CORESF =

(VA ⋅ N) ⋅ (CSAFL − CSF )
M SVT

(4.7)

O fator de rendimento entre o hidrogênio produzido e matéria orgânica consumida
permite analisar a produção específica de hidrogênio pela Equação (4.8).

YH 2 / CT =

VH 2 − CNTP
(VA ) ⋅ (C SAFL − C SF )

(4.8)

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 (sacarose)
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 feitas em base molar e/ou em base volumétrica, sendo
nessa última dada nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP – 273K e 1 atm).
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Resumo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da origem do inóculo na
produção de hidrogênio em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente a partir de
água residuária sintética contendo 2.000 mg DQO.L-1, a relação C/N igual a 140 e sacarose
como a única fonte de carbono. Os reatores possuem um volume total de aproximadamente
3,8 L. As condições operacionais foram: vazão líquida de 1,3 L.h-1, tempo de detenção
hidráulica (TDH) de 2 horas e temperatura de 25ºC. Foram testados o inóculo resultante do
processo de autofermentação e o lodo anaeróbio de reator UASB aplicado ao tratamento de
água residuária de abatedouro de aves. A vazão média de biogás produzido, a vazão molar
média de hidrogênio, a eficiência média de remoção de sacarose e o rendimento médio para
o reator operado com o lodo anaeróbio foram respectivamente: 96,62 mL.h-1; 2,10 mmolH2.h-1; 39%; 0,98 mol de hidrogênio.mol-1 de sacarose. Para o reator inoculado pelo
processo de autofermentação foram respectivamente: 185,08 mL.h-1; 5,36 mmol-H2.h-1; 55%;
1,94 mol de hidrogênio.mol-1 de sacarose. O reator inoculado pelo processo de
autofermentação apresentou os melhores resultados que o lodo anaeróbio, porém houve
instabilidade e queda de produção de hidrogênio após o 30ºdia nos dois reatores.
INTRODUÇÃO
Desde a Revolução Industrial no século XVIII, as principais fontes de energia mundial
são os combustíveis fósseis com destaque ao carvão, ao petróleo e ao gás natural, que juntos
suprem aproximadamente 80% da demanda global (Das e Veziroglu, 2001). O uso destas
fontes 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. Assim, o hidrogênio, quando obtido de matérias primas renováveis, torna-se
uma alternativa energética promissora (Lay et al., 1999).
De acordo com Lay et al. (1999), 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. Entretanto, a produção
biológica pode ser uma alternativa promissora, por ser menos intensiva em energia e ser
realizado em temperatura e pressão ambiente, desta forma mais segura (Wang & Wan, 2009).
O hidrogênio biológico pode ser gerado por meio de processos fotossintéticos ou
fermentativos, sendo este último o mais vantajoso por ser o processo mais simples, o qual
apresenta as maiores velocidades de produção hidrogênio e o de menor custo de
implementação (Lay et al, 1999 e Mathews e Wang, 2009). A produção de gás 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 de produzir hidrogênio.
As bactérias produtoras de hidrogênio podem ser encontradas amplamente em
ambientes naturais, como no solo e em lodos de estações de tratamento de águas residuárias.
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Desta forma, estes podem ser usados como os principais inóculos dos reatores anaeróbios que
visam à produção de hidrogênio. (Wang e Wan, 2009).
Os processos fermentativos que utilizam consórcios microbianos apresentam
vantagens quando comparada com os que operam com culturas puras, pois a operação dos
primeiros é mais simples, o controle do processo é mais fácil e pode se utilizar ampla fonte de
substrato ao contrário das culturas puras que apresentam uma faixa restrita de substrato.
Porém, num processo fermentativo de consócio microbiano, o hidrogênio produzido pelos
microrganismos pode ser consumido pelas bactérias consumidoras de hidrogênio, podendo
reduzir as velocidades de obtenção de hidrogênio (Wang e Wan, 2008). Com o objetivo de
enriquecer o inóculo com as bactérias produtoras de hidrogênio e diminuir a quantidade de
bactérias consumidoras de hidrogênio é necessário a realização de um tratamento do inóculo
que pode ser o choque térmico, aplicação de um ácido ou de uma base, o uso do clorofórmio,
o uso do congelamento e descongelamento e aplicação de 2-bromoetanosulfonato de sódio
(Cheong e Hassen, 2006).
Kawagoshi et. al. (2005) trabalharam com seis tipos de inóculo (lodo de uma estação
de tratamento de águas residuárias de lodos ativados, lodo digerido anaerobiamente, solo de
plantação de melancia, solo de pomar de kiwi, sedimentos de lago e composto aeróbio) e dois
métodos de pré-tratamento do inóculo (choque térmico e o choque ácido) para a produção
biológica de hidrogênio em reatores batelada e observaram que os melhores resultados foram
obtidos com o inóculo de lodo digerido anaerobicamente pré-tratado com choque térmico
obtendo um rendimento da produção de hidrogênio de 1,35 mol H2.mol-1 de glicose. Além
disso, os autores notaram que em alguns casos o condicionamento do inóculo pode afetar
negativamente a produção de hidrogênio, como aconteceu com os sedimentos de lago que
sofreram pré-tratamento térmico e ácido que apresentaram menor produção de hidrogênio do
que o mesmo inóculo sem o pré tratamento, o rendimento da produção de hidrogênio para o
inóculo sem o pré-tratamento, para o tratado com choque térmico e o tratamento ácido foram
respectivamente de 0,9; 0,6 e 0,7 mol H2.mol-1 de glicose.
Danko et al (2008) estudaram dois inóculos, um lodo suspenso e outro granular, e dois
tipos de pré-tratamento (2-bromoetanosulfônico e autoclave) e observaram que o prétratamento com 2-bromoetanosulfônico apresentou melhores resultados para a produção de
hidrogênio, chegando em alguns casos a ter o triplo da produção volumétrica do que o
processo de pré-tratamento térmico. Comparando os dois inóculos, os autores notaram
diferenças de metabólitos; nos reatores inoculados com lodo suspenso, houve a
predominância do ácido acético; já para os reatores inoculados com lodo granular, o ácido
butírico foi o ácido que apresentou a maior porcentagem do total de ácidos orgânicos.
Nos trabalhos que utilizam o 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. A presença destes microrganismos foi influenciada pela forma de
inoculação.
Desta forma, visando otimizar a produção de hidrogênio em reatores anaeróbios de
leito fixo e fluxo ascendente a partir de água residuária sintética, este trabalho teve como
objetivo avaliar a influência da origem do inóculo testando o processo de autofermentação e
lodo de reator anaeróbio tratando água residuária de abatedouro de aves.
Material e Método
Reator de leito fixo
Esse estudo utilizou dois reatores de leito fixos similares. Esses foram construídos em
acrílico com diâmetro interno de 80 mm e 750 mm de comprimento, apresentando volume
total de aproximadamente 3,8 L. O reator pode ser dividido em três áreas: entrada de afluente,
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leito e saída do efluente. Este compartimentos estão separados por telas de inox com abertura
de 2,0 mm presas nas flanges do reator. O leito do reator tem 500 mm de comprimento e 5
pontos de amostras eqüidistantes. 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 1: Instalação experimental.
Material suporte
O leito do reator foi preenchido com cilindros de polietileno de baixa densidade com
diâmetro equivalente entre 6 e 8 mm resultando numa porosidade do leito de cerca de 45%.
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)
1,3
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4.2H2O)
2,76
Cloreto de cálcio (CaCl2.6H2O)
2,06
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O)
0,5
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O)
2,5
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O)
0,25
Cloreto de Cobalto (CoCl2.2H2O)
0,04
Bicarbonato de Sódio Comercial
500,00
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Inoculação
Neste trabalho foram testados dois tipos de inóculo: o processo de autofermentação e o
lodo anaeróbio. O processo de autofermentação 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
lodo anaeróbio utilizado foi proveniente de um reator anaeróbio de manta de lodo (UASB –
up flow anaerobic sludge blanket) aplicado ao tratamento da água residuária de abatedouro de
aves na cidade Tietê, SP. Este foi macerado e adicionado na proporção de 10% do volume de
alimentação do reator e, depois, recirculado pelo período de uma semana para a aderência dos
microrganismos no material suporte. A concentração de sólidos totais, sólidos totais voláteis
foram respectivamente de 50,71 g.L-1 e 41,09 g.L-1.
Operação dos reatores
Os reatores foram operados por 60 dias com vazão média de 1,3 L.h-1, garantindo um
tempo de detenção hidráulica teórico de 2 horas. A temperatura de operação foi 25ºC.
Análises de monitoramento
O volume do biogás produzido pelos reatores foi aferido utilizando medidor de gás do
modelo MiliGas-Counter da marca Ritter®.
A concentração de hidrogênio foi avaliada por meio da retirada de amostra (200 µL)
do headspace dos reatores. A análise foi realizada 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.
A determinação da sacarose foi realizada por meio do método colorimétrico de ácido
sulfúrico – fenol. (Dubois, 1956),
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 pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
(2005).
Microscopia óptica dos microrganismos
As características morfológicas dos microrganismos foram observadas por
microscopia de contraste de fase usando o microscópio OLYMPUS® modelo BX60-FLA
equipado com o software Image Pro-Plus.
Resultados e Discussão
A Figura 2 apresenta o gráfico da vazão volumétrica de biogás para os dois inóculos
utilizados neste estudo. O reator inoculado com o processo de autofermentação obteve uma
média de vazão de biogás produzido de 185,08 mL.h-1 enquanto o reator inoculado com o
lodo anaeróbio proveniente do reator UASB tratando água residuária de abatedouro de aves
apresentou uma média de 96,62 mL.h-1. As vazões de biogás produzidos pelos inóculos foram
diferentes, pois o inóculo do lodo anaeróbio do reator aplicado ao tratamento da água
residuária de abatedouro de aves não estava adaptado com as condições operacionais
utilizadas neste trabalho.
Após o 30º dia, a vazão de biogás dos dois inóculos tornou-se idêntica, pois, no início
da operação do reator inoculado com o lodo anaeróbio do reator UASB tratando efluente de
abatedouro de aves, havia uma provável dominância de uma comunidade proteolítica e após
este período esta dominância foi revertida para uma comunidade sacarolítica, possivelmente
semelhante à comunidade desenvolvida no reator inoculado pelo processo de
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autofermentação. Além disso, os microrganismos presentes no reator inoculado pelo processo
de autofermentação podem ter alterado as rotas metabólicas; ao invés de produzirem
hidrogênio, o consumiram na produção de metabólicos como álcoois e ácidos orgânicos.
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Figura 2: Vazão de biogás com os diferentes inóculos: lodo anaeróbio de reator UASB de
abatedouro de aves (●) e processo de autofermentação (□).
A composição do biogás produzido pelos inóculos estudados foi diferente conforme é
demonstrado nas Tabelas 2 e 3. No entanto, houve produção de hidrogênio nos dois inóculos
estudados. O reator inoculado pelo processo de autofermentação foi o que apresentou a maior
porcentagem de hidrogênio do biogás apresentando uma média de aproximadamente 57%.
Além disso, a porcentagem de dióxido de carbônico foi praticamente constante ao longo de
todo o período do estudo ficando na casa dos 38%. Neste reator, não se detectou metano em
nenhum momento da operação. Estes valores foram próximos aos encontrados por AnzolaRojas (2010).
No reator inoculado com lodo anaeróbio de reator UASB tratando água residuária de
abatedouro de aves a porcentagem média de hidrogênio no biogás foi de 48% e a de dióxido
de carbônico foi de 35% e o metano foi detectado durante a operação, porém sua
quantificação só foi possível no início e após o 45º dia de operação. No primeiro dia de
operação, a porcentagem de metano no biogás era de 60% e foi decaindo até zerar em torno
do 15º dia de operação. Após o 45º dia de operação a porcentagem de metano na composição
do biogás teve um comportamento de crescimento, começando com 2% e atingindo 10% no
último dia de operação (60º dia). Assim, a porcentagem média de metano na primeira e na
última quinzena de operação foram respectivamente de 13,4 e 9%. Devido a presença do
metano nestes períodos do experimento, foi utilizado o intervalo de 15 dias para a
caracterização apresentada nas Tabelas 2 e 3.
A vazão molar de hidrogênio foi superior no reator inoculado pelo processo de
autofermentação obtendo média de 5,36 mmol-H2.h-1 e valor máximo de 14,06 mmol-H2.h-1,
já para o reator inoculado com lodo anaeróbio de reator UASB aplicado ao tratamento de
efluente de abatedouro de aves os valores foram de 2,10 mmol-H2.h-1 e de 6,39 mmol-H2.h-1
respectivamente. A Figura 3 apresenta este parâmetro ao longo do período de monitoramento.
O reator inoculado com lodo anaeróbio de reator UASB tratando água residuária de
abatedouro de aves obteve uma eficiência de remoção de sacarose média de 39%, inferior ao
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valor médio obtido pelo reator inoculado pelo processo de autofermentação que obteve um
valor de aproximadamente 55% na remoção de sacarose. Este inóculo atingiu uma remoção
máxima de 87%, já o inóculo do lodo anaeróbio de reator UASB tratando água residuária de
abatedouro de apresentou uma eficiência máxima de 66%. A Figura 4 apresenta a eficiência
de remoção de sacarose em porcentagem ao longo de todo o período.

Vazão de produção de Hidrogênio (mmol.h-1)

Tabela 2: Composição do biogás no reator inoculado pelo processo de
autofermentação.
Metano
Período (dia)
Hidrogênio
Gás Carbônico
1º à 15º
66%
31%
n.d.
16º à 30
56%
39%
n.d.
31º à 45
58%
39%
n.d.
46º à 60º
49%
45%
n.d.
Todo
57%
38%
n.d.
n.d: não detectado.
Tabela 3: Composição do biogás no reator inoculado pelo lodo anaeróbio de reator
UASB de abatedouro de aves.
Metano
Período (dia)
Hidrogênio
Gás Carbônico
1º à 15º
46%
30%
13,4%
16º à 30
51%
38%
31º à 45
51%
35%
0,3%
46º à 60º
42%
39%
9%
Todo
48%
35%
6%
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Figura 3: Vazão molar de hidrogênio nos diferentes inóculos: lodo anaeróbio de reator UASB
de abatedouro de aves (●) e processo de autofermentação (□).
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Figura 4: Eficiência na remoção de sacarose nos reatores estudados: no reator inoculado com
lodo anaeróbio de reator UASB de abatedouro de aves (●) e no reator inoculado pelo processo
de autofermentação (□).
A partir dos dados de produção de hidrogênio e do consumo de sacarose, foi possível
calcular o rendimento de produção de hidrogênio. A Figura 5 apresenta o gráfico do
rendimento da produção de hidrogênio dos inóculos utilizados neste trabalho. O reator
inoculado com lodo anaeróbio de reator UASB apresentou o rendimento de produção de
hidrogênio médio de 0,98 mol de hidrogênio.mol-1 de sacarose e máximo de 4,08 mol de
hidrogênio.mol-1 de sacarose durante todo período de operação. O reator inoculado pelo
processo de autofermentação obteve o rendimento médio igual a 1,94 mol de hidrogênio.mol-1
de sacarose e valor máximo de 6,21 mol de hidrogênio.mol-1 de sacarose. Estes valores são
próximos aos encontrados por Anzola-Rojas (2010).
O rendimento máximo para a produção de hidrogênio a partir de sacarose é de 8 mol
de hidrogênio.mol-1 de sacarose, se houver a formação de ácido acético como único produto,
caso haja a produção de ácido butírico como único produto da conversão de sacarose, o
rendimento máximo diminuirá para 4 mol de hidrogênio.mol-1 de sacarose. Esses valores
indicam a predominância de fermentação mista com produção de ácido acético e butírico na
produção de hidrogênio.
O valor médio e o máximo do reator inoculado com lodo anaeróbio de reator UASB
aplicado ao tratamento de abatedouro de aves representam respectivamente 12,5% e 50% do
valor máximo teórico, estabelecido pela estequiometria da reação e considerando toda
conversão da sacarose em ácido acético, já o valor médio e o máximo do reator inoculado
pelo processo de autofermentação correspondem a 24,2% e 77,6% do valor máximo teórico.
Estas porcentagens indicam que neste reator houve provavelmente uma maior produção de
ácido acético como metabólito intermediário do que no reator inoculado com lodo anaeróbio
de reator UASB aplicado ao tratamento de abatedouro de aves.
Analisando o gráfico apresentado na Figura 5, notar-se que os maiores rendimentos
foram apresentados pelo reator da autofermentação no início da operação até o 30º dia. Do 30º
dia até o 45º dia de operação, percebe-se que o rendimento dos dois reatores são similares e,
após o 45º até o fim da operação, o comportamento do rendimento da produção foi diferente
para os dois inóculos estudados. Para o reator inoculado com lodo anaeróbio de reator UASB
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aplicado ao tratamento de abatedouro de aves verifica-se um comportamento estável com leve
tendência a queda, devido a uma possível mudança da comunidade microbiana. No entanto,
para o reator inoculado pelo processo de autofermentação nota-se que o rendimento tem
tendência decrescente devido a baixa produção de biogás.
Essa instabilidade e queda na produção de hidrogênio no reator inoculado pelo
processo de autofermentação são semelhantes aos observados por Anzola-Rojas (2010) e
Fernandes (2008). Anzola-Rojas (2010) creditou esta queda à possível atuação de bactérias
knallgas que utilizam o hidrogênio como doador de elétrons e o oxigênio como aceptor final e
são capazes de crescer autotroficamente. Fernandes (2008) justificou esse fato pelo
crescimento excessivo de microrganismos no leito do reator, levando a cargas especificas
decrescente e conseqüentemente a queda de rendimento e de produtividade de hidrogênio
devido à alteração de rotas metabólicas.

Rendimento (molH2.mol-1 sacarose)
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Figura 5: Rendimento na produção biológica de hidrogênio nos reatores estudados: do reator
inoculado com lodo anaeróbio de reator UASB de abatedouro de aves (●) e do reator
inoculado pelo processo de autofermentação (□) .
Exames microbiológicos
Análises microbianas dos inóculos após a recirculação indicaram o predomínio de
bacilos e endósporos no reator inoculado pelo processo de autofermentação conforme
apresentado pela Figura 7. Provavelmente esses microrganismos são responsáveis por
diferentes vias da conversão de sacarose em hidrogênio e ácidos orgânicos. Essas morfologias
são similares as dos gêneros Enterobacter, Clostridium e Bacillus associados com a produção
biológica de hidrogênio e de ácidos orgânicos (Leite et al, 2008).
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a)

b)

Figura 7: Microscopia óptica de contraste de fase com inóculo do processo da
autofermentação: endósporos (7a) e levedura e bacilos (7b).
O reator inoculado com o lodo anaeróbio de reator UASB aplicado ao tratamento de
abatedouro de aves apresentou uma maior variedade na morfologia dos microrganismos, com
presença de endósporos (8a), de bacilos (8a e 8b) e de sarcinas (8b), possívelmente de
Methanosarcinas que são microrganismos metanogênicos hidrogenotróficos, pois foi
realizado fluorescência e observou-se que algumas se destacavam. A Figura 8 apresenta as
imagens do inóculo do lodo anaeróbio do reator UASB tratando água residuária de abatedouro
de aves.

a)

b)

Figura 8: Microscopia óptica de contraste de fase com inóculo do lodo anaeróbio do reator
UASB tratando efluente de abatedouro de aves: predominância de bacilos e endósporos (8a) e
de sarcinas (8b):
Etapas Futuras
Nas próximas etapas do projeto, serão avaliados os desempenhos do lodo de reator
anaeróbio aplicado ao tratamento de água residuária de suinocultura, da aplicação do prétratamento térmico nos lodos anaeróbios (dos reatores anaeróbios tratando água residuária de
abatedouro de aves e de suinocultura) e da aplicação do pré-tratamento ácido nestes mesmos
inóculos para a produção de hidrogênio em reatores de leito fixo com fluxo ascendente.
As análises de ácidos orgânicos voláteis e álcoois serão realizadas para estabelecer as
rotas metabólicas dos inóculos testados.
No final da operação com todas as condições, será realizada a avaliação da
comunidade microbiana através do emprego do PCR/DGGE.
Conclusão
A vazão de biogás produzida, a vazão molar de hidrogênio, a eficiência de remoção de
sacarose e o rendimento da produção de hidrogênio foram maiores no reator inoculado com
processo de autofermentação do que o reator inoculado com lodo anaeróbio de reator UASB
aplicado ao tratamento de águas residuárias de abatedouro de aves. Porém, após o 30º dia de
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operação estes valores ficaram próximos e com tendências de queda, indicando que pode ter
havido mudança de rotas metabólicas e da comunidade microbiana.
Referências Bibliográficas
Anzola -Rojas, M. P.. (2010). Influência da relação C/N na produção de hidrogênio em reator
anaeróbio de leito fixo. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos Universidade de São Paulo.
Cheong, D.Y., Hansen, C.L., 2006. Bacterial stress enrichment enhances anaerobic hydrogen
production in cattle manure sludge. Applied Microbiology and Biotechnology 72, 635-643.
Danko, A.S., Pinheiro, F., Abreu, A.A., Alves, M.M., (2008). Effect of methanogenic
inhibitors, inocula type, and temperature on biohydrogen production from food
components. Environmental Engineering and Management Journal 7, 531-536.
Das, D., Veziroglu, T.N., (2001). Hydrogen production by biological processes: a survey of
literature. International Journal of Hydrogen Energy 26, 13-28.
Del Nery, V. (1987). Utilização de lodo anaeróbio imobilizado em gel no estudo da partida de
reatores de fluxo ascendente com manta de lodo. São Carlos. Dissertação (Mestrado).
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
Dubois, M., et al (1956). Colorimetric method for determination of sugars and related
substances. Analytical Chemistry, 28(3), 350-356.
Fernandes, B. S. (2008). Produção de hidrogênio em reator anaeróbio de leito fixo. Tese
(Doutorado) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos.
Kawagoshi, Y., Hino, N., Fujimoto, A., Nakao, M., Fujita, Y., Sugimura, S., Furukawa, K.,
(2005). Effect of inoculum conditioning on hydrogen fermentation and pH effect on
bacterial community relevant to hydrogen production. Journal of Bioscience and
Bioengineering 100, 524-530.
Lay, J.J., Lee, Y.J., Noike, T., (1999). Feasibility of biological hydrogen production from
organic fraction of municipal solid waste. Water Research 33, 2579-2586.
Leite, J.A.C., Fernandes, B.S., Pozzi, E., Barboza, M., Zaiat, M., (2008). Application of an
anaerobic packed-bed bioreactor for the production of hydrogen and organic acids.
International Journal of Hydrogen Energy 33, 579-586.
Mathews, J., Wang, G.Y., (2009). Metabolic pathway engineering for enhanced biohydrogen
production. International Journal of Hydrogen Energy 34, 7404-7416.
Peixoto, G.; (2008) Produção de hidrogênio em reator anaeróbio de leito fixo e fluxo
ascendente a partir de água residuária de indústria de refrigerantes. Dissertação (Mestrado).
Universidade de São Paulo.
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005) 21st ed. American
Public Health Association / American Water Works Association / Water Environment
Federation, Washington, DC, USA.
Wang, J.L., Wan, W., (2008). Comparison of different pretreatment methods for enriching
hydrogen-producing bacteria from digested sludge. International Journal of Hydrogen
Energy 33, 2934-2941.
Wang, J.L., Wan, W., (2009). Factors influencing fermentative hydrogen production: A
review. International Journal of Hydrogen Energy 34, 799-811.

208

INFLUÊNCIA DA RAZÃO DE RECIRCULAÇÃO NA PRODUÇÃO DE
HIDROGÊNIO EM REATOR ANAERÓBIO DE LEITO FIXO
Daniel Moureira Fontes Lima 1; Marcelo Zaiat 2
1

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento;
2
Professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP.

Resumo. A presente pesquisa avaliou diferentes razões de recirculação do meio líquido com
a finalidade de identificar a melhor condição de mistura para uma produção elevada e
contínua de hidrogênio em um reator anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente
alimentado com um meio contendo sacarose como fonte de carbono. As vazões de
alimentação utilizadas foram R = 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0. Os valores médios de rendimento de
hidrogênio foram 1,14, 1,43, 1,34 e 0,86 mol H2.mol sac-1 e de produção volumétrica de
hidrogênio foram 74,34, 124,78, 96,57 e 73,49 mL H2.(h.L)-1 para as vazões de recirculação
de 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0, respectivamente. O biogás produzido foi composto apenas de H2 e
CO2. Os principais produtos intermediários produzidos durante a produção de H2 foram
ácido acético, ácido butírico e etanol, de forma similar para todas as fases de recirculação.
Analisando todos os parâmetros de operação, foi possível notar que a melhor vazão de
recirculação obtida foi de R = 0,5. Ajustando os dados obtidos a uma função polinomial,
porém, chegou-se a um ponto de ótimo em R=0,6. Durante os experimentos observou-se uma
queda na produção do biogás possivelmente ocasionada pela ação nos reatores de
Clostridium ljungdahlii.
Introdução
Os combustíveis fosseis 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 & Sahin, 2008).
Devido a esses problemas, pesquisadores buscam possíveis fontes de energia para
substituir estes combustíveis. Entre as diversas fontes alternativas existentes podemos
destacar a energia termonuclear, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, entre
outras. Porém o hidrogênio permanece como a melhor possibilidade por possuir
características únicas em comparação com os outros combustíveis em questão (Veziroglu &
Barbir, 1992).
A produção biológica de hidrogênio utiliza a fração orgânica presente nas águas
residuárias. É um processo pouco 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, onde o ultimo é tecnicamente mais
simples pois o hidrogênio juntamente com ácidos voláteis e álcoois são obtidos
principalmente de carboidratos presentes em águas residuárias, não necessita de luz nem de
culturas puras e os custos de operação são relativamente baixos (Han & Shin, 2004).
Vários fatores afetam reconhecidamente a produção de hidrogênio em reatores
anaeróbios como temperatura, pH, tipo e condições de operação do reator, forma de
inoculação, origem e tratamento do inoculo, características da água residuária, entre outros
(Wang & Wan, 2009). O presente trabalho buscou avaliar a influência do grau de mistura do
substrato na produção biológica do gás hidrogênio e na distribuição de ácidos voláteis e
álcoois em um reator anaeróbio de leito fixo e fluxo ascendente alimentado com meio
sintético a base de sacarose.
A recirculação apresenta como finalidade a homogeneização do meio e,
conseqüentemente, o aumento da velocidade de transferência de massa (Aiba, 1971). O
aumento da recirculação aumenta a velocidade do líquido no reator e conseqüentemente
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melhora a transferência de massa do estado líquido para o estado gasoso. Soma-se a isso o
fato que com a melhoria da transferência de massa, ocorre uma melhoria na transferência do
meio líquido para a biomassa, ocorrendo assim uma melhor degradação do substrato e melhor
produção de hidrogênio. A recirculação, porém, pode trazer efeitos negativos. De acordo com
Levenspiel (2000), regimes hidrodinâmicos de mistura completa (que podem ocorrer com
altas razões de recirculação) inibem a formação de todos os intermediários das reações
processadas, enquanto que regimes hidrodinâmicos pistonados (que podem ocorrer em
sistemas sem recirculação) fornecem a maioria destes produtos das reações envolvidas.
O principal objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da razão de
recirculação na produção biológica do gás hidrogênio em reator anaeróbio de leito fixo e
fluxo ascendente alimentado com meio sintético a base de sacarose.
Material e Métodos
Reatores anaeróbios de Leito Fixo e Fluxo ascendente.
O estudo foi realizado em dois reatores biológicos do tipo anaeróbio de leito fixo e
fluxo ascendente, em escala de bancada. Os reatores apresentaram a seguinte configuração:
tubos de acrílico com diâmetro interno de 80 mm, diâmetro externo de 88 mm e 750 mm de
comprimento, com um volume de leito de 2,5 litros e um volume total de 3,5 litros. Cada
reator era dividido em três compartimentos: entrada do efluente, saída do efluente e leito,
separados por telas de aço inoxidável (5 mm de abertura), fixadas por hastes de 5 mm do
mesmo material. Estas 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) por Fernandes (2008), Peixoto (2008) e Rojas (2010).
O meio suporte utilizado para imobilização da biomassa foi polietileno de baixa
densidade. Em todas as etapas o sistema foi operado em modo contínuo à temperatura
controlada de 25°C por meio de câmara climatizada. O TDH teórico aplicado foi de 2 horas e
cada etapa teve duração de 60 dias (Rojas, 2010)

(B)

Figura 1 Reator anaerobico de leito fixo e fluxo axcendente
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Alimentação
Os reatores usados no estudo foram alimentados com afluente preparado
sinteticamente à base de sacarose (Tabela 1). Em relação aos macronutrientes, o requerimento
de carbono foi disponibilizado pelo carboidrato e o nitrogênio na forma de uréia, utilizando a
relação C/N ótima encontrada por Rojas (2010) de 140. A DQO da água residuária sintética
foi de 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) foram adicionados para controlar o pH em 6,5.
Tabela 1 Composição da água residuária sintética utilizada (adaptado de Del Nery, 1987)
CONCENTRAÇÃO (mg.L-1)
COMPOSTO
Sacarose
1781,24
Uréia

11,50

Sulfato de níquel

0,50

Sulfato ferroso

2,50

Cloreto férrico

0,25

Cloreto de cálcio

2,06

Cloreto de cobalto

0,040

Óxido de selênio

0,036

Fosfato de potássio monobásico

5,36

Fosfato de potássio dibásico

1,30

Fosfato de sódio dibásico

2,70

Inoculação
O inóculo foi obtido pelo processo de fermentação natural do meio de alimentação,
preparado com água de abastecimento e mantido em repouso durante três dias, em recipiente
aberto. Esse processo favorece a fermentação do meio através de microrganismos presentes na
atmosfera (Leite et al., 2008).
Métodos analíticos
A vazão de biogás foi medida utilizando-se um medidor de gás Milligascounter
(Ritter®). A composição do biogas (hidrogênio, gás carbônico e metano) foi determinada por
cromatografia gasosa (CG 2010 Shimatzu) (Stenerson, 2004) utilizando-se um detector de
condutividade térmica e argônio como gás de arraste. A temperatura do injetor, do detector e
da coluna foram mantidas em 30°C, 200 °C e 230°C, respectivamente. As concentrações de
ácidos orgânicos e solventes foram medidas por cromatógrafo gasoso (GC 2010 Shimatzu)
equipado com detector de ionização de chama (FID, Flame Ionization Dectector),
empregando o método de headspace estático, com acido crotônico (padrão para os ácidos) e
isobutanol (padrão para alcoóis e acetona) em meio ácido (ácido sulfúrico) (modelo AOC
5000 e Coluna HP-INNOWAX com comprimento de 30 m, diâmetro interno de 0,25 mm e
espessura de filme 25 µm). Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), Demanda Química de
Oxigênio (DQO) e pH foram analisados de acordo com o Standard Methods (APHA, 1998).
Sacarose foi medida utilizando-se o método descrito por Dubois et al (1956).
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Resultados e Discussão
A escolha das vazões de recirculação foi realizada através de ensaios hidrodinâmicos
utilizando água e dextrana azul como traçador (Figura 2A). Os resultados obtidos para o TDH
real foram 86 min, 75 min, 55 min, 59 min, 56 min e 54 min para R = 0, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 e
3,0, respectivamente. Para o N os resultados obtidos foram 31, 16, 10, 5, 4 e 4 para R = 0,
0,25, 0,5, 1,0, 2,0 e 3,0, respectivamente. A escolha foi feita procurando utilizar valores que
abrangessem comportamentos hidrodinâmicos desde escoamento pistonado (altos valores de
N) até mistura perfeita (baixos valores de N). As vazões escolhidas foram R = 0,25, 0,5, 1,0 e
2,0, respectivamente. R=0 não foi escolhido por apresentar condições diferenciadas dos outros
reatores (não apresentar reintrodução de efluente com todos os metabólitos presentes).
A remoção de sacarose (Figura 2B) apresentou valores médios de 67%, 79%, 71% e
70% para R = 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0, respectivamente. À partir dela foi possível definir onde
terminava a etapa transiente e a etapa estacionária no processo, que ficou no 23° dia.
A produção de biogás (Figura 2C) apresentou valores médios de 226 mL.h-1, 244
mL.h-1, 217 mL.h-1 e 176 mL.h-1 e máximos de 480 mL.h-1, 514 mL.h-1, 482 mL.h-1 e 485
mL.h-1 para R = 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0, respectivamente.
As porcentagens dos gases componentes do biogás foram determinadas por
cromatografia gasosa. Para o hidrogênio (Figura 2D) os valores médios obtidos foram de
50%, 56%, 56% e 46% para R = 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0, respectivamente. Para o gás carbônico
(Figura 2E), os valores médios obtidos foram de 36%, 39%, 34% e 37% para R = 0,25, 0,5,
1,0 e 2,0, respectivamente. Não houve produção de metano durante os experimentos
realizados.
A vazão molar de hidrogênio (Figura 2F) apresentou valores médios de 4,6 mmol
H2.h-1, 5,9 mmol H2.h -1, 5,1 mmol H2.h -1 e 3,6 mmol H2.h -1 e máximos de 9,3 mmol H2.h -1,
13,8 mmol H2.h -1, 8,5 mmol H2.h -1 e 9,4 mmol H2.h -1 para R = 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0,
respectivamente.
O rendimento de hidrogênio (YH2) compara a produção de hidrogênio em relação à
sacarose degradada (Figura 2G). Este parâmetros apresentou valores médios de 1,1 mol
H2.mol sac-1, 1,4 mol H2.mol sac-1, 1,3 mol H2.mol sac-1 e 0,9 mol H2.mol sac-1 e máximos de
4,0 mol H2.mol sac-1 (que equivale a 50% do que pode ser obtido teoricamente considerando
apenas a formação de ácido acético na degradação da sacarose), 3,4 mol H 2.mol sac-1 e 2,6
mol H2.mol sac-1 para R = 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0, respectivamente.
A produção volumétrica de hidrogênio (HPR) (Figura 2H) foi obtida dividindo-se a
vazão volumétrica de hidrogênio pelo volume útil do reator, que variou em cada fase de
operação. Este volume útil foi calculado com a vazão teórica (21 mL/min) que deveria ser
aplicada no volume útil do reator (2,55L) para se obter o TDH teórico de 2 horas e o TDH
real obtido nos ensaios hidrodinâmicos realizados para escolha das vazões de recirculação.
Foram obtidos valores médios de 74 mL H2.h-1.L-1, 125 mL H2.h-1.L-1, 97 mL H2.h-1.L-1 e 74
mmol mL H2.h-1.L-1 e máximos de 145 mL H2.h-1.L-1, 290 mL H2.h-1.L-1, 168 mL H2.h-1.L-1 e
194 mL H2.h-1.L-1 para R = 0,25, 0,5, 1,0 e 2,0, respectivamente.
Para todos os parâmetros analisados observou-se a influência da taxa de recirculação
do substrato. Esta recirculação pode ter efeitos positivos e negativos no desempenho de um
reator. Tendo em vista isto, era esperada a existência de um ponto de ótimo, o que
provavelmente ocorreu. Com base nos parâmetros analisados é possível afirmar que a razão
de recirculação de 0,5 gerou os melhores resultados. No entanto, é possível se buscar um
ponto de ótimo operacional. Para isso, foi utilizado o rendimento máximo (YH2) como
parâmetro para avaliação do ponto ótimo de operação desse reator. Inicialmente, foi
relacionado YH2 com o número de reatores de mistura em série (N) conforme dados do
rendimento em cada vazão de recirculação (Figura 3A) e ajustou-se uma função polinomial
para descrever essa variação com a finalidade de se obter o valor N que fornece o máximo
valor de YH2. Para a função ajustada chegou-se, a partir de derivação da função polinomial
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para busca do ponto de máximo, a um ponto ótimo de 4,22 mmol H2.mol sac-1, que seria
obtido para um N de 8. Esse valor de N está relacionado com uma razão de recirculação de
0,6, obtido a partir da relação entre N e R (Figura 3C), a partir dos dados dos ensaios
hidrodinâmicos para escolha das vazões de recirculação (Figura 2A). Da mesma forma,
ajustou-se uma função polinomial para a produção volumétrica de hidrogênio (HPR) média. O
valor ótimo obtido foi de 128,13 mL H2.h-1.L-1, também para N=8 (Figura 3B). Com a Figura
3C, chegou-se a R=0,6 como ponto ótimo mais uma vez.
A existência de um ponto de ótimo pode ser explicada da seguinte forma. No primeiro
trecho, das vazões de recirculações baixas até o ponto de ótimo, a produção de hidrogênio
aumento com o aumento da recirculação. Isto ocorreu, provavelmente, porque com O
aumento da recirculação aumenta a velocidade do líquido no reator aumenta e
conseqüentemente melhora a transferência de massa do estado líquido para o estado gasoso.
Além disso, com a melhoria da transferência de massa, ocorre uma melhoria na transferência
do meio líquido para a biomassa, ocorrendo assim uma melhor degradação do substrato e
melhor produção de hidrogênio. No segundo trecho, à partir do ponto de ótimo até as vazões
de recirculação mais altas, ocorreu uma queda na produção de hidrogênio com o aumento da
recirculação provavelmente porque regimes hidrodinâmicos de mistura completa inibem a
formação de todos os intermediários das reações processadas (isso inclui o próprio hidrogênio
formado, os álcoois e os solventes), enquanto que regimes hidrodinâmicos pistonados
fornecem a maioria destes produtos intermediários das reações envolvidas. Com o aumento da
recirculação ocorreu um distanciamento do regime pistonado e uma aproximação do regime
de mistura completa.
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(B)
(A)

(C)

(E)

(G)

(D)

(F)

(H)

Figura 2. (A) ensaios hidrodinâmicos; (B) remoção de sacarose; (C) produção do biogás; (D)
% hidrogênio no biogás; (E) % gás carbônico no biogás; (F) vazão molar de hidrogênio; (G)
rendimento de hidrogênio (YH2); (H) produção volumétrica de hidrogênio (HPR).
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(B)

(A)

(C)

Figura 3. (A) relação entre YH2 máximo e N; (B) relação entre HPR médio e N; (C) relação
entre N e a razão de recirculação (R).
A distribuição dos produtos intermediários não apresentou uma diferenciação clara
entre as diferentes fases de operação. O ácido acético e butírico tiveram destaque em todas as
fases, assim como o etanol, sendo que os dois primeiros são indicadores de máxima produção
de hidrogênio (Levin et al., 2004) (Figura 4).
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Figura 4. (A) principais produtos intermediário formados para R=0,25; (B) principais
produtos intermediário formados para R=0,5; (C) principais produtos intermediário formados
para R=1,0; (D) principais produtos intermediário formados para R=2,0; (E) distribuição
percentual média dos ácidos no meio líquido; (F) distribuição percentual média dos alcoois e
acetona no meio líquido.
A instabilidade na produção do biogás, do rendimento e da produção volumétrica de
hidrogênio, como destacado anteriormente, foi algo que aconteceu em todas as fases de
operação, ocorrendo queda na produção de H2 e CO2 simultaneamente sem que ocorresse
queda na degradação da sacarose. Uma possível resposta para esta queda pode estar nos
microrganismos que se desenvolvem no reator. Em seus trabalhos, operando reatores e
condições similares ao utilizados no presente trabalho, Fernandes (2008) e Peixoto (2008)
através de resultados obtidos por biologia molecular concluiram que os microrganismos
encontrados provavelmente pertencem aos gêneros Clostridium. Levando em consideração os
produtos intermediários que apresentaram os maiores valores de produção (ácido acético,
ácido butírico e etanol) é possível associar a presença do Clostridium acetobutylicum nos
reatores operados, que em suas rotas metabólicas tem como um dos produtos H2. Porém, em
seus estudos, Tanner et al (1993) descrevem uma espécie de Clostridium, o Clostridium
ljungdahlii, que utiliza a rota metabólica 4H2 + 2CO2 → CH3COOH + 2H2O. Observando
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R=0,5, que apresentou os melhores resultados para produção de hidrogênio, foi possível notar
que concomitante à queda de produção do biogás ocorreu um aumento na produção do ácido
acético. O hidrogênio apresentou, comparando-se o ponto de máximo atingido e o último dia
de operação, uma queda de aproximadamente 12 mols e o gás carbônico de aproximadamente
7 mols. O ácido acético, por sua vez, apresentou um acréscimo de produção neste mesmo
período de aproximadamente 3 mols. Estes valores encontram-se de acordo com a
estequiometria da rota utilizada pelo Clostridium ljungdahlii. São necessários, porém, estudos
de biologia molecular para possivelmente comprovar esta hipótese levantada.
Conclusões
O grau de mistura do substrato, obtido pela variação da razão de recirculação no
reator, influenciou a produção de hidrogênio, com tendência ao aumento da produção com o
aumento do grau de mistura até atingir um ponto máximo, após o qual há decréscimo na
produção com o aumento do grau de mistura. Ao variar de forma crescente as razões de
recirculação, observou-se a melhor condição de operação para R=0,5, provavelmente devido à
melhor transferência de massa líquido/biomassa e líquido/gás. À partir daí, ocorreu uma
queda na produção de hidrogênio provavelmente devido ao distanciamento do comportamento
pistonado e aproximação do comportamento mistura perfeita.
Através de ajustes utilizando uma função polinomial chegou-se a um ponto ótimo com
R=0,6, com valores de 4,22 mmol H2.mol sac-1 e 128,13 mL H2.h-1.L-1 para o rendimento
máximo e a produção volumétrica de hidrogênio média, respectivamente.
Para todas as etapas de operação a distribuição percentual de geração dos principais
ácidos no meio líquido foi superior a 65,1% e 18,8% para o ácido acético e o ácido butírico,
respectivamente. Além disso, a distribuição de álcoois apresentou valores de etanol acima de
91,1% em todas as fases de operação.
A queda na produção do biogás à partir de um determinado ponto de máximo em todas
as fases de operação podem ter sido ocasionadas devido à presença de uma espécia de
clostridium, a clostridium ljungdahlii, que utiliza a rota metabólica 4H2 + 2CO2 →
CH3COOH + 2H2O.
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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 volumétricas (10,0;
15,0; 20,0; 22,5 e 30,0 gDQO/L.d), que serão modificadas em função: (i) da concentração
afluente (10000 e 15000 mgDQO/L) e (ii) do tempo de ciclo (4, 3 e 2 h, ou seja, 6, 8 e 12
ciclos diários). Tais ensaios serão realizados na temperatura constante de 30,0ºC e a
concentração de matéria orgânica na água residuária formulada a partir de soro de leite
será de 10000 mgDQO.L-1. Com os 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.
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; 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;
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 queijo.
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Esse projeto 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 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.
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, com capacidade para 1,5 L de meio,
será constituído por um frasco de cilíndrico acrílico com as seguintes dimensões: 540 mm de
altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede. Será utilizada uma
unidade de controle para automatizar as operações de carga, descarga e recirculação.

(a)

(c)

(d)
(b)
(e)
Figura 1: Esquema (a) do AnSBBR com recirculação 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].
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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 por: (i) um reservatório lateral (300 mm de
altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede) constituído por um
frasco cilíndrico de acrílico, com capacidade para armazenar 1,5 L de meio, e (ii) uma bomba
tipo diafragma (marca Prominent® modelo Beta/5), com capacidade de até 30 L/h (equipada
com amortecedor de pulso). 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 (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) 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 será mantido
em uma câmara munida de resistência, refrigerador, ventilador, sensor de temperatura e
controlador.
Inóculação
O inóculo será obtido pelo processo de fermentação natural do meio de alimentação,
preparado com água de abastecimento e mantido em repouso durante três dias, em recipiente
aberto. Esse processo favorece a fermentação do meio por microrganismos presentes na
atmosfera e provenientes da água de abastecimento utilizada (Leite et al., 2008). A solução
será então recirculada nos reatores por cinco dias no intuito de obter aderência dos
microrganismos no meio suporte. Parte do inóculo também será obtida de prováveis
microrganismos presentes no material suporte, o qual não foi esterilizado.
Água residuária
A água residuária a ser utilizada será 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 a ser utilizada nesse estudo será:
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 a ser
utilizada nesse estudo será:
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
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Tabela 1: Composição da água residuária sintética a ser utilizada nos ensaios *.
Composto
Concentração (mg/L)
Lactose (soro de leite)
(relação teórica: 1000 mg-DQO = 893 mg-lactose)

893,0
(1000 mgDQO/L)

Uréia (CH4N2O)
20,0
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
0,04
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O)
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) = 6,0
O soro desidratado (em pó) comercial a ser 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/100 g 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 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 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 serão 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. Esses parâmetros serão
monitorados com uma freqüência de duas a quatro vezes por semana, dependendo do
parâmetro.
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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 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 será o
hidrogênio com vazão de 30 mL/min, a temperatura do injetor será de 250ºC, a razão de
“split” de 1 (extração com éter etílico) ou 10 (“head-space”) e o volume de injeção de 1 µL.
A temperatura do forno será 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 será 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. Serão 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) será 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 µm de espessura do filme. O gás
de arraste utilizado será o argônio com vazão de 24 mL/min, a temperatura do injetor será de
130ºC, a razão de “split” de 2 e o volume de injeção de 100 µL. A temperatura do forno será
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 será de 230ºC,
com vazão de “make up” de nitrogênio de 12 mL/min. A produção será analisada por
gasômetro de deslocamento de líquido ou 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 ecologia microbiana em
função das condições operacionais em estudo.
Procedimento experimental da operação do reator
Os ensaios serão realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas
(10,0; 15,0; 20,0; 22,5 e 30,0 gDQO/L.d), as quais serão modificadas em função: (i) da
concentração afluente (10000 e 15000 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).
A operação do reator será realizada da seguinte maneira: ao final de um ciclo, serão
descarregados 1,5 L de meio (em 10 min), sendo mantidos no reator mais 1,5 L (denominados
volume residual), ou seja, o volume total de meio no sistema será de 3 L. Logo após essa
descarga, um novo ciclo terá início com a alimentação (com vazão constante) de 1,5 L de
meio (50% do volume de meio reacional), 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,
iniciar-se-á a descarga do reator. Assim, o ciclo será repetido, caracterizando as bateladas
seqüenciais.
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Tabela 3: Resumos das condições experimentais a serem estudadas.
Carga orgânica
Concentração Afluente Tempo de ciclo
Ensaio
volumétrica
(mgDQO/L)
(h)
(mgDQO/L.d)
1
10000
4,0
20,0
2
10000
3,0
15,0
3
10000
2,0
10,0
4
15000
4,0
30,0
5
15000
3,0
22,5
6
15000
2,0
15,0
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
dos perfis anteriormente citados serão colhidas em intervalos de 15 a 60 min ao longo do
ciclo. 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 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, 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 2 serão 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 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.
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.
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.
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, CSAFL 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
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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
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).

ε ST (%) =

C SAFL − C ST
⋅ 100
C SAFL
ε (%) =

COAV =

(1)

ε SF (%) =

C SAFL 0 − C SF
⋅ 100
C SAFL 0

(VA ⋅ N) ⋅ CSAFL

VR
(V ⋅ N ) ⋅ (C SAFL − C SF )
CORVSF = A
VR
YH 2 / CT =

(4)
(6)

COAE =

C SAFL − C SF
⋅ 100
C SAFL

(2)

(3)

(VA ⋅ N ) ⋅ C SAFL

(5)
M SVT
(V ⋅ N ) ⋅ (C SAFL − C SF )
CORE SF = A
(7)
M SVT

VH 2 − CNTP
(8)
(VA ⋅ N ) ⋅ (C SAFL − C SF )

Cronograma e desenvolvimento do projeto
O estudo da aplicação do AnSBBR na produção de biohidrogênio a partir do
tratamento de soro de leite será desenvolvido considerando-se o seguinte plano de trabalho,
descrito nas Tabelas 4 a 6.
ETAPA 1: Obtenção dos créditos em disciplinas necessárias ao doutoramento da
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo.
ETAPA 2: Revisão bibliográfica complementar.
ETAPA 3: Ensaios preliminares para verificação do adequado funcionamento do
sistema. Familiarização com a operação do reator e com as técnicas analíticas.
ETAPA 4: Operação do sistema na temperatura de 30,0ºC para verificação: (i) da
influência da variação da carga orgânica, pela aplicação de diferentes concentrações afluente e
tempos de ciclo, sobre a produção de hidrogênio, (ii) do fator de conversão entre hidrogênio
formado e matéria orgânica consumida e (iii) da estabilidade e eficiência do processo.
ETAPA 5: Operação do sistema nas temperaturas de 15,0 e 22,5ºC para verificação da
influência da temperatura sobre a produção de hidrogênio, fator de conversão entre hidrogênio
formado e matéria orgânica consumida, além da estabilidade e eficiência do processo,
realizando-se ensaios nas condições denominadas de “otimizadas” obtidas na etapa anterior.
ETAPA 6: Redação e entrega do relatório. Elaboração de artigos científicos a partir dos
resultados obtidos, os quais serão publicados em revista científica internacional e anais de
congresso.
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Tabela 4: Cronograma de execução do projeto para o primeiro ano.
Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Tabela 5: Cronograma de execução do projeto para o segundo ano.
Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Etapa 2
Etapa 4
Etapa 6
Tabela 6: Cronograma de execução do projeto para o terceiro ano.
Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Etapa 2
Etapa 5
Etapa 6
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Resumo. O hidrogênio é uma fonte de energia limpa e renovável e é considerado o
“combustível do futuro”, pois gera somente água durante sua combustão. Entre os processos
de produção de hidrogênio se destaca o processo fermentativo, por ser um processo de baixo
custo. Muitos são os resíduos industriais que podem ser utilizados para a produção de
hidrogênio, tais como a água do processamento da mandioca e o soro de queijo, pois ambos
são altamente poluentes. A produção de hidrogênio usando micro-organismos é uma
promissora área de desenvolvimento tecnológico a partir de uma ampla variedade de fontes
renováveis e uma das alternativas para esta produção é a utilização do reator anaeróbio de
leito fluidificado (RALF). Neste sentido, este trabalho tem como proposta avaliar o
desempenho do reator anaeróbio de leito fluidificado, na produção de hidrogênio, tendo
como substrato as águas residuárias agroindustriais, com fontes de carbono de baixo custo,
como o soro de queijo e a mandioca. Os reatores serão alimentados com resíduos de soro de
queijo e mandioca, com DQO variando de 5 a 20 g DQO.L-1, avaliado também a influência
do TDH no desempenho desses reatores, utilizando lodo de suinocultura na inoculação.
Introdução
O gás hidrogênio é visto como o combustível do futuro, pelo fato dele ser uma fonte
de energia limpa e renovável. Ele tem a maior densidade de energia gravimétrica entre todos
os combustíveis e sua combustão não tem contribuição para a poluição ambiental e as
alterações climáticas, pois não libera CO2. Assim, a utilização do hidrogênio como fonte de
energia limpa parece ser bastante promissora.
Dentre os métodos de obtenção de hidrogênio estão: a partir de combustíveis fósseis, a
partir da hidrolise da água e por processos biológicos. A produção biológica se torna mais
atraente quando efluentes orgânicos ou de outros resíduos são utilizados como matériasprimas. Os processos biológicos são particularmente úteis para esta aplicação porque eles são
catalisados por micro-organismos a temperatura e pressão ambiente. Eles exigem um baixo
consumo de energia e investimentos, o que os torna alternativas mais atraentes para a
produção de hidrogênio (Amorin et al.,2009). Além disso, esses processos não são apenas
ecologicamente corretos, mas também podem abrir caminho para a obtenção de energia a
partir de recursos renováveis, utilizados, como substrato, vários materiais que são descartados
no meio ambiente, diminuindo a poluição e gerando energia.
A produção biológica de hidrogênio é um processo complexo e é influenciado por
diversos fatores tais como a especificidade de substrato, a concentração de substrato, a
configuração do reator, tempo de detenção hidráulica (TDH), carga orgânica, pH,
temperatura, entre outros.
Embora a literatura sobre a produção de hidrogênio por fermentação seja ainda
escassa, na maioria dos estudos e projetos em andamento têm-se utilizado a glicose e a
sacarose como substratos. Apenas recentemente têm-se realizados estudos utilizando
substratos alternativos, como aqueles presentes nos resíduos sólidos e líquidos, tais quais: o
resíduo do processamento de feijão (Mizuno et al., 2000), a água residual de produção de
bebidas a partir de arroz (Yu et al., 2002), a água residual de processamento do amido (Zhang
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et al., 2003); os resíduos de alimentos (Han e Shin, 2002), água residuária de indústrias de
refrigerantes (Peixoto, 2008), resíduos de fábrica de pão (Shida, 2008), resíduos de
probióticos (Sivaramakrishna et al., 2009).
A aplicação de resíduos justifica-se, uma vez que a produção de hidrogênio por
fermentação só será economicamente viável se o substrato for de baixo custo e abundantes,
como por exemplo, a mandioca e o soro de queijo. Além deste fator, a utilização de resíduos
permite retirar deste material uma parte significativa de energia que, se indevidamente
tratada, produz prejuízos ao ambiente.
A mandioca é um produto agrícola produzido em todo território brasileiro, sendo que
na Região Sul do Brasil encontram-se as principais indústrias de processamento, as quais
produzem farinha e fécula de mandioca. Embora o processamento agregue valor a este
produto, ele traz como conseqüência a produção de resíduos de elevado impacto ambiental. O
principal resíduo líquido gerado na produção de farinhas é a água de prensagem da massa da
raiz moída, enquanto nas fecularias, o principal resíduo consiste na água de lavagem do
amido (Wosiacki e Cereda, 2002).
A manipueira, a água de prensagem da raiz, contém todos os constituintes líquidos
solúveis da raiz, além de 20 a 40 g.L-1 de carboidratos. Usualmente, a manipueira é
descartada em correntes de água ou utilizada para a fertilização de solos. Contudo, seu
elevado teor de carboidratos causa o esgotamento do oxigênio necessário aos animais
aquáticos, quando esta é descartada em correntes de água, sendo deste modo um fator de
preocupação ambiental (WosiackI e Cereda, 2002).
Lamaison et al. (2009) avaliaram a produção de hidrogênio, a partir da fermentação
da manipueira em biorreator, aplicando-se uma carga de DQO de 2997,5 mg.L-1.d. A
composição dos gases produzidos em metano e hidrogênio foi de, 37,67% de metano e
62,32% de hidrogênio. Foi observado um consumo médio de 22% da carga de DQO da
alimentação.
Outro resíduo a ser utilizado seria o soro de queijo. Ele é um subproduto do leite,
obtido durante a produção de queijo ou de caseína. Consiste em cerca de 80-90% do volume
de leite utilizado para a produção de queijo e contém cerca de 50% dos nutrientes do leite que
o originou, tais como: proteínas solúveis, lactose, vitamina e minerais. A produção mundial
de soro de queijo é de aproximadamente 145 milhões de toneladas anuais, sendo o seu
principal destino o seu tratamento para posterior despejo no esgoto (Rosa, 2010).
Devido ao alto volume gerado de soro torna-se importante a busca de novas
alternativas para reduzir o potencial de poluição do soro e os custos associados ao tratamento
do mesmo como efluente. Entre atividades está o uso do soro em fermentação, pois o mesmo
tem uma composição nutricional bastante apropriado para o metabolismo de diversos microorganismos que consomem os nutrientes do soro de forma a reduzir a alta demanda química
de oxigênio (DQO), cerca de 30.000 a 50.000 mg de oxigênio. L-1 (aproximadamente 100
vezes maiores que o de um esgoto doméstico) e o volume gerado quando o soro torna
efluente (Richards, 2002).
Ferchichi et al. (2005) avaliaram o efeito do pH inicial sobre a produção de
hidrogênio usando águas residuárias com soro de queijo. O pH ácido inicial obteve
rendimentos superiores aos de pHs alcalinos. A taxa de produção máxima foi de 47,07 mL. h1
, foram obtidos no pH 6.
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).
Desta forma, este trabalho tem como objetivo estabelecer condições para a produção
de hidrogênio por fermentação em reator anaeróbio de leito fluidificado, utilizando como
substrato água resíduária agroindustrial do processamento da mandioca e do soro de queijo,

228

inoculados com lodo proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) que tratava
água residuárias do abatedouro de suínos. Nestes reatores também serão avaliados a
influência do tempo de detenção hidráulica e a influência da concentração inicial dos resíduos
na produção de hidrogênio.
Material e Métodos
Meios de alimentação
Os reatores serão alimentados com águas residuárias agroindustriais, composta por
soro de queijo e mandioca como principal fonte de carbono. A manipueira utilizada como
substrato foi obtida na Plaza- Indústria e Comercio LTDA, fabrica de farinha de mandioca em
Santa Maria da Serra- SP.
A faixa de DQO aplicada ao reator será de 5 a 20 g DQO.L-1 para ambos os resíduos,
com um pH na faixa de 4,5 a 5,5. A temperatura do sistema será mantida em 30°C, e o TDH
será de 12 a 6 horas.
Inóculo
O reator anaeróbio de manta de lodo será inoculado com lodo proveniente de um
UASB que trata água residuária do abatedouro de suinos, fornecido pela UNESP – Campus
Jaboticabal. Este lodo será submetido a um pré-tratamento térmico, conforme a metodologia
adaptada proposta por Kim et al. (2006).
Operação do reator
A instalação que será utilizada compreende de um reator em 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 . O reator será incubado com o meio de alimentação e
inóculo descrito anteriormente e serão utilizados como suporte de imobilização da biomassa,
o poliestireno.
Inicialmente, o reator será preenchido com as partículas de material suporte.
Posteriormente, haverá o acionamento da bomba dosadora da ECOSAN, deixando o reator e
permanecer em recirculação como se estivesse em batelada com uma vazão de recirculação
correspondente a 1,3 vezes a vazão mínima de fluidificação. Nesta fase, serão 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.
Análises físico-químicas
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). As concentrações de ácidos voláteis totais,
expressas como ácido acético serão analisados de acordo com metodologia proposta por
Dillalo e Albertson (1961), e alcalinidade, como CaCO3, conforme metodologia modificada
por Ripley et al (1986).
A biomassa aderida nas partículas do material suporte será determinada pelo
procedimento proposto por Chen e Chen (2000).
As determinações dos ácidos orgânicos individualizados serão feitas por cromatografia
gasosa de acordo com a metodologia proposta por Moraes (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). O gás de arraste utilizado será o hidrogênio
com fluxo de 2,0 mL.min-1 com temperatura de injeção de 250 ºC e Split 20. A temperatura
do forno será ajustada para 100 ºC por 3 minutos.
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A determinação do gás hidrogênio será efetuada por meio da retirada de 0,1 mL de
amostra da fase gasosa, utilizando seringa “gastight” com trava. Será utilizado cromatógrafo a
gás, Shimadzu GC-2010, equipado com detector de condutividade térmica. A coluna utilizada
será 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 sob fluxo de 21,9 cm.s -1.
As temperaturas do forno, da coluna e do detector serão de 30 ºC, 200 ºC e 230 ºC,
respectivamente. A produção volumétrica de hidrogênio será medida por meio do MilliGascounter Ritter (Tipo: MGC-1).
Já a morfologia dos micro-organismos e a análise estrutural do biofilme serão
avaliadas em microscópio eletrônico de varredura (Digital Scanning Microscope DSM 960,
ZEISS), do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo.
Os polímeros extracelulares serão quantificados, em termos de proteínas, segundo o
método de Lowry et al. (1951) utilizando albumina bovina (SAB) como padrão, e de
carboidratos, pelo método descrito por ácido dinitrossalicílico Miller (1959).
Avaliação dos dados experimentais
Serão realizadas coletas semanais de amostras do afluente, efluente e saída de gás do
reator durante a etapa experimental. O desempenho deste reator será analisado através das
análises citadas anteriormente. Produção de H2 e ácidos graxos voláteis serão os principais
parâmetros avaliados no desempenho dos reatores.
No início e no fim de cada etapa do processo serão feitas análises microbiológicas,
avaliando as mudanças da ecologia microbiana.
Finalmente, os dados das etapas estudadas nos reatores serão comparados,
identificando a condição com melhor desempenho.
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Resumo. Esse projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar a geração de hidrogênio em
reator anaeróbio de leito fixo ordenado e fluxo descendente alimentado com água residuária
sintética com sacarose como fonte de carbono. Serão testados como materiais suportes
polietileno de baixa densidade,espuma de poliuretano e cerâmica para a imobilização da
biomassa. O experimento será realizado em quatro etapas: nas três primeiras serão testados
os tempos de detenção hidráulica (TDH) de 2, 4 e 6 h respectivamente, com uma relação
carbono/nitrogênio (C/N) 140 (gC/gN). Na quarta etapa será usado o material suporte e o
TDH com melhor desempenho para testar as relações C/N 40, 90 e 190. A DQO da água
residuária sintética será de 2000 mg.L-1; serão adicionados bicarbonato de sódio e ácido
clorídrico para ajustar o pH próximo de 6,5 e a temperatura será mantida em 25°C. Para o
acompanhamento do processo serão feitas as análises de produção e composição do biogás,
sacarose, nitrogênio total, ácidos voláteis, álcoois, pH, temperatura, demanda química de
oxigênio, sólidos suspensos voláteis e exames microbiológicos.
Introdução
Nas últimas décadas o elevado crescimento populacional tem aumentado a demanda
de energia e conseqüentemente tem levado ao uso excessivo de combustíveis fósseis. Devido
a essa crescente demanda e a necessidade de combustíveis limpos, muitos estudos têm
enfocado a produção de hidrogênio como fonte de energia alternativa.
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; 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 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 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).
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 et al., 2008; Oztekin
et al., 2008). Atualmente, 40% do hidrogênio é produzido a partir de gás natural, 30% dos
azeites 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 são
operados à temperatura e pressão ambiente (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
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abundantes, estão disponíveis e seu tratamento é um requisito prévio (Babu, Mohan e Sarma,
2009).
O processo anaeróbio envolve ambas as bactérias, tanto estritas como as facultativas
para a produção de hidrogênio a partir de substratos potencialmente biodegradáveis presente
no esgoto ou em outras águas residuárias (Ren et al., 2007). Muitas bactérias fermentativas
anaeróbias são capazes de gerar hidrogênio a partir de carboidratos (Cheong et al., 2007),
além de produzi-lo durante o dia e a noite à velocidade constante já que não dependem de
uma fonte de energia externa, como o caso das bactérias fototróficas (Alzate et al., 2007; Das
2009). Contudo, os principais obstáculos à aplicação das tecnologias de bio-hidrogênio são
baixos rendimentos e 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 & Ghosh, 2009).
A configuração do reator é um dos aspectos importantes que influem no rendimento
global do processo da produção biológica de hidrogênio, pois tem influência direta a
população microbiana, o contato do substrato com os microrganismos e o comportamento
hidrodinâmico (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) avaliaram a produção de hidrogênio em reatores anaeróbios de leito fixo
e fluxo ascendente; diferentes variáveis e condições de operação foram testadas como o tipo
de material suporte, porosidade do leito, TDH (Fernandes, 2008), substrato e adição de
nutrientes (Peixoto, 2008), relação C/N (Rojas, 2010) e diferentes graus de mistura (Lima,
2011). Os resultados demonstraram potencial na produção de hidrogênio nesta configuração
de reator sob diferentes características de operação; mesmo que a fermentação no meio
líquido atingiu estabilidade e o rendimento (mol-H2.mol-sac-1) melhorou, a produção de
biogás (H2 + CO2) não se manteve estável, observando uma queda ao longo do tempo até
zerar completamente. Os autores associaram este fenômeno ao crescimento da biomassa, pois
a diminuição da carga orgânica específica provocaria o desenvolvimento de microrganismos
autótrofos consumidores do biogás ao longo do leito.
Deste modo, a fim de evitar esse consumo uma nova perspectiva sugere mudar a
configuração do reator ordenando o leito e invertendo a direção do fluxo. Assim, a hipótese
central deste projeto de pesquisa é a aplicação de reatores anaeróbios com leito ordenado e
escoamento descendente no tratamento de águas residuárias contendo sacarose como fonte de
carbono. O leito ordenado evitará o acumulo de biomassa intersticial e o escoamento
descendente promoverá a saída do gás contracorrente com a fase líquida, permitindo a
liberação do hidrogênio produzido, principalmente no primeiro segmento do leito. Por tanto, o
objetivo principal é avaliar a produção de hidrogênio nesta nova configuração de reator
variando o tipo de material suporte, TDH e relação C/N.
Material e métodos
Reatores
O estudo será 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 750 mm de comprimento
perfazendo um volume total de 3,5 L. Cada reator contém três compartimentos: (1) entrada do
afluente e headspace, (2) leito e (3) saída de efluente e acúmulo de sólidos.
A entrada do afluente será composta por um dispositivo na forma de “L” e o
headspace onde será coletado o biogás produzido. O leito apresenta comprimento de 50 cm e
cinco pontos de amostragem, igualmente espaçados para a obtenção de dados de concentração
em função do comprimento, a saída do efluente terá forma de cone para a coleta dos sólidos
gerados durante processo de digestão e um sifão para a saída do líquido. Os reatores serão
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vedados para evitar possíveis vazamentos de gases. O estudo será desenvolvido por três
sistemas similares entre si conforme apresentado na Figura 1.
Materiais suportes
Serão testados três materiais suportes para a imobilização da biomassa: polietileno de
baixa densidade, espuma de poliuretano e cerâmica. Os materiais em forma cilíndrica com
dimensões aproximadas de 15 mm de diâmetro e 20 mm de comprimento serão ordenados em
fileiras alternadas por médio de 10 hastes de fixação (Figura 1).

Figura 1 – Reator anaeróbio de leito fixo ordenado e escoamento descendente para produção
de hidrogênio
Substrato
Os reatores em escala de bancada serão alimentados com afluente preparado
sinteticamente a base de sacarose. A adição dos micronutrientes adaptada de Del Nery (1987)
será 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 (0,036 mg.L-1), KH2PO4 (5,36
mg.L-1), K2HPO4 (1,3 mg.L-1), Na2HPO4H2O (2,7 mg.L-1). Em relação aos macronutrientes, o
requerimento de carbono será disponibilizado pela sacarose e o nitrogênio será dosado na
forma de uréia para o controle das relações C/N na etapa 4. O fósforo será mantido em
excesso com fosfato para não atuar como fator limitante do processo, mantendo a relação
DQO:P menor que 1000:2. A DQO da água residuária sintética será aproximadamente 2000
mg.L-1. Além disso, bicarbonato de sódio e ácido clorídrico serão adicionados para manter o
pH do afluente próximo de 6,5, visto que trabalhos feitos no LPB – EESC – USP (Fernandes,
2008; Peixoto, 2008, Rojas, 2010) 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.
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Inóculo
A inoculação será realizada de forma natural. O meio será preparado em água de
abastecimento público e permanecerá 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 utilizada na diluição. Além disso, depois do início da operação, parte
do inóculo será obtida de prováveis microrganismos presentes no material suporte, que não
será esterilizado. 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).
Operação e detalhamento do sistema de reatores em bancada
O experimento será dividido em quatro diferentes etapas como mostrado na Figura 2.
Nas etapas 1, 2 e 3 serão usados reatores de leito fixo e fluxo descendente para comparar o
desempenho de cada material suporte e TDHs de 2, 4 e 6 h. A relação C/N será de 140 para os
três reatores, sendo esta a mais adequada segundo resultados obtidos por Rojas (2010). Na
etapa 4 será usado o material suporte e o TDH com melhor desempenho, obtidos nas etapas
anteriores, para testar as concentrações C/N 40, 90 e 190. Estima-se duração entre 120 e 150
dias para cada etapa, com base nos trabalhos em desenvolvimento no LPB. Em todas as
etapas, o sistema será operado em modo contínuo à temperatura controlada de 25°C em
câmara climatizada. O afluente será recalcado para o reator, cujo leito ficará submetido ao
fluxo descendente do substrato.

Figura 2 – Etapas de desenvolvimento do projeto

Medição da produção de hidrogênio, monitoramento e análises físico-químicas dos demais
parâmetros
A freqüência de análises para o monitoramento do reator está relacionada na Tabela 2.
Amostras da fase líquida (afluente e efluente) serão coletadas para análises de Demanda
Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), pH, sacarose, ácidos
voláteis e álcoois. O Nitrogênio Total Kjeldahl só será analisado na etapa 4 para controle das
relações C/N. Amostras da fase gasosa serão coletadas para análise da composição
(hidrogênio, dióxido de carbono e metano) e a vazão do gás produzido será medida por
medidor de vazão MilligasCounter da Ritter®.
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Tabela 2 – Freqüência das análises de monitoramento
Análise
Produção de hidrogênio
Composição do biogás
Sacarose
Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK)
Ácidos Voláteis (AV)
Álcoois
pH
DQO
Sólidos Suspensos Voláteis (SSV)

Método

Amostragem

Freqüência
(por semana)

Vazão Volumétrica

Saída de gases

4

Saída de gases

4

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

Afluente
Efluente
Afluente
Efluente

4
1

Efluente

4

Efluente

4

Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Efluente

4
1
2
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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 e
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 reator desnitrificante aplicado ao tratamento de
esgoto sanitário real com nitrato como receptor de elétrons e sulfeto como doador de elétrons
foram analisadas utilizando métodos moleculares baseados em rRNA 16S, como eletroforese
em gel de gradiente desnaturante (DGGE) e análise filogenética. 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. Os filotipos predominantes foram monitorados através de
DGGE e sequenciamento dos fragmentos do gene rRNA 16S amplificados por PCR. As
análises mostraram mudanças nas comunidades bacterianas para as duas condições em função
da composição do substrato: 100% de efluente anaeróbio não nitrificado (condição C1) e
mistura 20 - 30% de efluente nitrificado e 70 - 80% de efluente anaeróbio não nitrificado
(condição C2). A maioria das sequências bacterianas foram agrupadas dentro dos gêneros
Acidobacteria, Chlroroflexi, Ralstonia e Cupriavidus. 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: 9,2.1021 células.100 mL-1 de
cultura (C1) e 1,6.1022 células.100 mL-1 de cultura (C2). Estes resultados elucidam a
importância e dinâmica das comunidades bacterianas no processo de desnitrificação.
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 quimiolito-autotrófica 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.,
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.
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Bactérias desnitrificantes são geralmente heterotróficas e utilizam matéria orgânica
como doador de elétrons. Um número limitado de bactérias é capaz de realizar desnitrificação
quimiolito-autotrófica, 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).
Uma vez que a amplificação por PCR ocorre apenas para as fitas de DNA molde que
sejam complementares aos primers utilizados específicos para um gene, o método fornece
informações diretas sobre a presença e diversidade da população microbiana que realize uma
determinada função biológica, como a desnitrificação, por exemplo.
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. 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
operacional

Fonte de
Alimentação

Efluente nitrificado
(%)

Efluente não
nitrificado (%)

C1

Efluente anaeróbio

0

100

C2

Efluente anaeróbio + efluente
nitrificado

20-30

70-80

Ao término de cada etapa operacional, foi realizada a coleta de porções representativas
de suas biomassas. Espumas de poliuretano alocadas em estruturas de polietileno
(“biobobes”) foram retiradas dos reatores e lavadas em bécquer 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 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 preparação de inóculos para os ensaios de quantificação e estudo da comunidade
microbiana desnitrificante dos reatores consistiu no desprendimento dos sólidos das espumas
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com o auxílio de um bastão de vidro. Foram utilizadas alíquotas do líquido turvo resultante
para iniciar as diluições seriadas em solução fosfatada no início dos ensaios de NMP.
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,
acoplado a câmera para captura de imagens (Evolution QE, Media Cybernetics Inc., USA). As
imagens foram processadas utilizando o software Image Pro-Plus 4.
As populações bacterianas presentes nos reatores foram 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), a partir das amostras de biomassa
coletadas à conclusão dos períodos para cada condição de operação dos reatores.
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 rRNA 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) utilizou: 0,5 μL de Taq-DNA polymerase
(5U/ μL); 5 μL de tampão PCR 10X; 1,5 μL de MgCl2 (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 rRNA 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 tampão utilizado para a corrida foi TAE 0,5 X (TAE
1X: 0,04 M Tris base; 0,02 M Acetato de sódio; 10 mM EDTA; pH ajustado para 7,4). O gel
foi preparado com gradiente de 40 – 60% de uréia e formamida como agentes desnaturantes
na direção de eletroforese. A solução 100% desnaturante consistiu em 40% (v/v) de
formamida e 7,0 M de uréia. A corrida de DGGE foi conduzida à voltagem constante de 75 V,
a 65°C, durante 16 horas. 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 então retiradas dos tubos e 100
µL de etanol 100% gelado foram acrescentados, promovendo-se gentilmente a
homogeneização. Os tubos foram conduzidos a centrifugação durante 10 minutos, a 4°C, a
14000 rpm. Os sobrenadantes foram descartados vertendo-se os tubos sobre papel absorvente.
Foram adicionados 100 µL de etanol 70% gelado, homogeneizando-se gentilmente e realizada
nova centrifugação durante 10 minutos, a 4°C, a 14000 rpm. Os sobrenadantes foram
descartados como descrito acima e os tubos permaneceram abertos durante 10 horas para
secagem completa. Foram acrescentados 30 µL de tampão de purificação e realizada a
homogeneização gentilmente.
As amostras de DNA precipitado dissolvido em tampão foram armazenadas a -20°C.
Os fragmentos dos genes rRNA 16S de DNA recuperado das bandas excisadas do gel de
gradiente desnaturante foram re-amplificados utilizando o set de primers para o Domínio
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Bacteria, 968 F (sem GC clamp) e 1392 R. A amplificação foi confirmada por meio de
eletroforese em gel de agarose 1,4%. Os produtos de PCR foram purificados com o kit 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.
Para a precipitação do DNA foram adicionados 40 μL de isopropanol 65 % nos tubos,
que foram mantidos por 15 minutos na ausência de luz em temperatura ambiente. Os tubos
foram centrifugados a 14.000 rpm a 20°C por 30 minutos e o isopropanol foi removido dos
tubos por inversão. Adicionou-se 200 μL de etanol 60 % ao precipitado e os tubos foram
centrifugados a 14.000 rpm a 20°C por 5 minutos. As amostras foram mantidas na ausência
de luz, a temperatura ambiente, até a evaporação total do álcool (aproximadamente 12 horas).
Após a secagem completa, as amostras foram armazenadas a -20°C até o tratamento com o
agente desnaturante (formamida) e procedimentos subsequentes descritos a seguir.
As amostras de DNA precipitados foram 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 transferidas para tubos
apropriados para o 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). As sequências de bases que
apresentaram baixa qualidade (picos sobrepostos e de mesma amplitude no eletroferograma)
foram removidas e as parciais escolhidas, com extensão aproximada de 200 pares de bases,
foram 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).
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).
O meio CSB preparado conforme descrito abaixo foi esterilizado por meio de filtração
a vácuo com sistema Millipore™. Alíquotas de 9,0 mL foram distribuídas nos frascos de
antibiótico de 30 mL de capacidade, previamente esterilizados em autoclave a 121°C e 1 atm,
durante 20 minutos. 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. Os frascos
foram imediatamente fechados com tampas de butila e lacres de alumínio.
A solução de sulfeto de sódio (Na2S. 9H2O) 0,1 M foi preparada como solução estoque
estéril e adicionada em alíquotas de 0,25 mL em cada frasco, de modo a obter a concentração
final de 2,5 mM (ECKFORD & FEDORAK, 2002). A concentração de nitrogênio sob a forma
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de nitrato utilizada na preparação do meio CSB modificado corresponde a 138,48 mg N – NO3/L. A leitura das quintuplicatas foi realizada após o período de incubação de 30 dias. A
determinação do nitrato foi efetuada pela adição de solução de difenilamina ácida (descrita
anteriormente) a alíquotas de 1,0 mL de cultura provenientes de cada frasco da quintuplicata.
Ambas as amostras de inóculo para os ensaios de NMP foram subtidas a diluições
seriadas em água de diluição, preparada a partir de soluções estoque estéreis a 0,2 M de
K2HPO4 e KH2PO4.
Resultados e Discussão
As técnicas de reação em cadeia da polimerase (PCR) e eletroforese em gel de
gradiente desnaturante (DGGE) foram conjuntamente aplicadas às amostras coletadas dos
reatores em estudo para a avaliação da riqueza de populações bacterianas encontradas nos
sistemas sob distintas condições de operação, por meio da diversidade de filotipos
representados pelos padrões de bandas em DGGE.

Figura 1 – 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.

Os fragmentos do gene rRNA 16S das populações bacterianas presentes nos reatores
foram amplificados utilizando primers específicos para o Domínio Bacteria e separados por
meio de DGGE (Figura 1).
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 riqueza 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.
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O DNA contido nas bandas excisadas do gel de DGGE foi recuperado e reamplificado
por PCR utilizando o set de primers 968F sem GC clamp e 1392R, para subsequente reação
de sequenciamento. Os fragmentos rRNA 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 rRNA 16S bacterianos depositadas na base de dados do GenBank estão
expressas na Tabela 2. Todos os alinhamentos foram realizados utilizando a ferramenta
BLASTn (NCBI).
Tabela 2 – Sequências parciais de genes rRNA 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

N° de acesso

Similaridade

Referência

7c

Acidobacteria

GQ406202.1

99%

Nold et al. (2010)

7c

Chloroflexi

GQ406182.1

99%

Nold et al. (2010)

17b

Cupriavidus
basilensis

FN597608.1

99%

Cuadrado et al. (2010)

17b

Ralstonia sp.

GU966534.1

99%

Huang et al. (2010)

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).
As amostras 7 e 8 correspondem à biomassa do reator desnitrificante em escala piloto
ao término da operação sob a condição C1, alimentado apenas com efluente anaeróbio não
nitrificado apresentaram identidade de 99% com a sequência do gene rRNA 16S de clones de
Acidobacteria e de Chloroflexi.
A biomassa do reator desnitrificante em escala piloto que constituiu a amostra 17 foi
coletada ao término da condição de operação C2, com alimentação na proporção de 20 – 30%
de efluente nitrificado e 70 – 80% de efluente não nitrificado, aproximadamente 30 dias após
a conclusão da primeira condição em estudo e sua respectiva amostragem (C1). Os 164 pares
de bases obtidos a partir do sequenciamento parcial do gene rRNA 16S dessa amostra
apresentaram 99% de identidade com o de Cupriavidus basilensis e o de Ralstonia sp.
Foram realizados exames microbiológicos minuciosos por meio de microscopia óptica
comum de contraste de fase para amostras da primeira e segunda coleta do reator
desnitrificante em escala piloto e ao término do período de incubação dos ensaios de NMP
para bactérias desnitrificantes. Dentre as principais morfologias detectadas, 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
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condição C2 - alimentação por mistura composta de 20 – 30% de efluente anaeróbio e 70 –
80% de efluente nitrificado).
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 2 – 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).

A estimativa da densidade de populações bacterianas desnitrificantes visou à
quantificação de microrganismos viáveis capazes de promover a redução desassimilativa de
nitrato utilizando compostos orgânicos como doadores de elétrons. 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 (modificados de Eckford &
Fedorak, 2002 e Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA/AWWA, 2005), a partir de amostras coletadas dos reatores ao final de cada condição
operacional em estudo (redução de nitrato em condição de excesso de sulfeto). Os resultados
para NMP de desnitrificantes e desnitrificantes autotróficas por 100 mL da cultura estão
expressos na Figura 3.
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Figura 3 – 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.

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 9,2.1021 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 1,6.1022 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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Resumo. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência da produção de H2, usando 0,5
g.L-1 de papel A4 como substrato, na presença e na ausência da enzima celulase, em reatores
anaeróbios de batelada. O ensaio foi realizado em triplicata para os reatores com celulase,
com um controle sem celulase. No ensaio com celulase, a produção de H2 começou após 7
horas de incubação (9.12 x 10-4 µmol H2/L), atingindo a máxima concentração de H2 com 55
horas (1.75 x 10-2 µmol H2/L), ao passo que a produção no reator, sem celulase, não foi
significativa. A eficiência de consumo do substrato quando foi adicionada a celulase foi de
aproximadamente 60%, não sendo significativo no reator sem celulase. A produção do gás
H2 foi concomitante à produção, em sua maioria, de ácido butírico, n-butanol e etanol pela
degradação de papel, e no controle, de ácido acético e etanol, provavelmente pela
degradação do extrato de levedura presente no meio. Análises microscópicas mostraram a
predominância de bacilos gram-positivos e endósporos nos ensaios com papel, ambos com
celulase e sem celulase. Dessa forma, a adição de celulase foi determinante para a
biotransformação de papel A4 em H2.
Introdução
O gás hidrogênio tem sido considerado pela comunidade científica um substituinte
promissor dos combustíveis fósseis, já que é inofensivo ao meio ambiente e à saúde pública,
e, quando em combustão, são liberados apenas energia e vapor de água (Hawkes et al., 2007).
Além disso, o H2 apresenta elevada densidade energética por unidade de massa, sendo 2,75
vezes mais energético do que os hidrocarbonetos (Kapdan, Kargi, 2006). Essas características
motivaram o desenvolvimento de metodologias viáveis para a produção de H2, já que este
elemento está ligado, em sua maioria, a moléculas de água e hidrocarbonetos (Schlapbach,
Züttel, 2005).
Os processos biológicos de produção de H2 podem ser realizados a temperatura e
pressão ambiente, o que acarreta menor gasto energético. Outras vantagens desses processos
são a ampla diversidade filogenética e fisiológica de micro-organismos capazes de produzir
H2, bem como a possibilidade de se utilizar os mais variados substratos (Nath, Das, 2004;
Levin et al., 2006).
Muitos fatores influenciam a atividade fermentativa para produção de H2, entre eles:
inóculo, substrato, concentração de nutrientes, disponibilidade de elementos traço, e
principalmente, temperatura e pH (Wang, Wan, 2009). O substrato ideal para produção de H2
sustentável seria aquele com grande teor de carboidratos, obtido a partir de fontes
sustentáveis, por exemplo, resíduos ricos em matéria orgânica, abundantes e de baixo custo,
que requeresse mínimo pré-tratamento possível. É neste contexto que se tem crescido muito o
número de pesquisas cujo substrato para a produção de hidrogênio é a celulose (Lay, 2001;
Ueno et al., 2001; Ren et al., 2007; Ren et al., 2010).
A fermentação de recursos ricos em biomassa para a produção de bioenergia pode
contribuir para que esses substituam os combustíveis fósseis como fonte primária de energia,
diminuindo a emissão de gases do efeito estufa (Levin et al., 2006). Neste contexto, o
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interesse em obter resultados satisfatórios com a produção de H2 a partir da fermentação da
celulose é justamente o fato dela compor ampla gama de substratos potenciais e de baixo
custo para a produção de H2. As bactérias fermentativas podem usar efluentes industriais e
esgoto sanitário ricos em matéria orgânica, bem como resíduos sólidos, como fonte de
carbono e energia, por exemplo. Dentre estes, há vasta quantidade de resíduos lignocelulósicos que têm sido estudados como matérias-primas renováveis para a produção do
hidrogênio de segunda geração (Kádar et al., 2003; Kádar et al., 2004; Ntaikou et al., 2009;
Ntaikou et al., 2010).
A biotransformação de resíduos em H2 é bastante atrativa, tanto do ponto de vista
ambiental (controle da poluição, fonte energética renovável), quanto econômico (alternativa
de baixo custo para gerenciamento de resíduos, recuperação dos recursos naturais altamente
explorados) (Ntaikou et al., 2010; Chu et al., 2011). O papel é um composto celulósico
presente em altas porcentagens nos resíduos sólidos municipais. O aumento da população,
com projeções próximas de 7,2 milhões para 2015 (UNEP, 2005), e o crescimento urbano
desordenado implica no aumento na geração de resíduos sólidos e a dificuldade de gerenciálos.
O aumento do volume de resíduos gerados não seria um problema se eles fossem
vistos como recurso e a partir disso fossem gerenciados apropriadamente (UNEP, 2001).
Woodward et al (1996) estimaram que apenas nos Estados Unidos cerca de 7.26 milhões de
toneladas de celulose acabam como resíduos de jornais anualmente. Segundo estes autores, a
utilização dessa grande quantidade de celulose renderia 10,6 milhões m3 de H2.
Ntaikou e colaboradores (2009) compararam a produção fermentativa de H2 pela
degradação de cinco diferentes tipos de papel, com cultura pura de Ruminococcus albus. Os
autores verificaram que a taxa de produção de H2 e a eficiência final variaram para cada tipo
de papel. Os tipos de papel foram os seguintes: lenços de papel (A), papel A4 (B), papel de
revista (C), papelão (D) e papel de jornal (E). Dentre esses, os que continham maior teor de
celulose e menor de lignina foram os que apresentaram maior produtividade de H2: 282,76
LH2/ Kg de lenços de papel e 242,83LH2/ Kg de papel A4. Além disso, ambos apresentaram
100% de consumo de carboidratos (Ntaikou et al., 2009).
A possibilidade de utilização de papel para produção de H2 já foi avaliada
anteriormente com sucesso, usando-se em sua maioria culturas puras (Kádar et al., 2003;
Kádar et al., 2004; Ntaikou et al., 2009), mas também com culturas mistas (Valdez-vazquez et
al., 2005). Nesse sentido, a realização de novos estudos que possibilitem otimizar a produção
de H2 a partir do papel como fonte de substrato pela via fermentativa é uma possibilidade de
gerir concomitantemente, com redução de custos, a geração de energia limpa e o manejo
simplificado de resíduos de papel.
Material e Métodos
Inóculo
O fluido ruminal foi coletado na fazenda Canchin Embrapa Sudeste (São Carlos – SP)
de bovinos contendo uma fístula na região do abdômen. O rúmen coletado foi filtrado em
tecido de algodão para remover os materiais grosseiros e estocados em vasilhame térmico
para o transporte.
Meio de cultura
O meio de cultura utilizado foi Del Nery (Del Nery, 1987) com modificações. A
celulase usada foi isolada do fungo Trichoderma reesei (G2730, Sigma Aldrich). A
composição do substrato sintético está descrita na Tabela 1.
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Tabela 1: Composição do Substrato Sintético
Reatores Aneróbios
0,5 g.L Papel A4 com celulase

0,5 g.L-1 Papel A4

0,04

0,04

1000
1

1000
1

0,5

0,5

B: CaCl2.6H2O (2,06 g.L-1)

0,5

0,5

C: SeO2 (0,144 g.L-1)

0,5

0,5

0,5

0,5

10
100
1000
1000
7.0

10
100
1000
1000
7.0

Composição
Uréia (mg.L-1)
-1

Extrato de Levedura (mg.L )
Solução de vitaminas (mL)
Soluções:

-1

A: NiSO4.6H2O (0,5 g.L-1); FeSO4.7H2O
(2,5 g.L-1); FeCl3.6H2O (0,25 g.L-1);
CoCl2.2H2O (0,04 g.L-1)

D: KH2PO4 (5,36 g.L-1); K2HPO4 (1,3 g.L-1);
Na2HPO4.H2O (2,76 g.L-1)
Celulase (mL)
Fluido Ruminal (mL)
Headspace (mL)
Água ultra-pura (mL)
pH inicial

Pré-tratamento do inóculo
O inóculo foi submetido ao pré-tratamento ácido, que consiste em ajustar o pH do
inóculo a 3 por 24 horas (Mohan et al., 2008), para selecionar consórcio de bactérias
produtoras de H2 e eliminar microrganismos consumidores de H2.
Ensaios de Produção de Hidrogênio
Os ensaios foram conduzidos em triplicata, com reatores anaeróbios de 2L, sendo 1L
de volume reacional e 1L de headspace. O papel A4 foi adicionado como substrato para
produção de H2. O meio Del Nery foi utilizado tanto para reativação da biomassa, atividade
que antecede os ensaios, quanto para verificar a produção de H2 nos ensaios. Os reatores
foram submetidos à atmosfera de N2 (100%), pH 7.0 e incubados a 37º C. A enzima celulase
(10 mL) também foi adicionada para otimizar a hidrólise do substrato ligno-celulósico. Um
reator sem celulase foi utilizado como controle.
Métodos Analíticos
A composição do gás H2 no headspace foi determinada por cromatografia gasosa (GC
2010 Shimadzu) equipado com detector de condutividade térmica (TCD) e gás argônio como
carreador. As temperaturas de operação do injetor, detector e da coluna foram 30o C, 200oC e
230°C, respectivamente. A concentração de ácidos volatéis (VFAs) e alcoóis foram analisadas
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por cromatografia gasosa (GC 2010 Shimadzu), equipado com detector de ionização de
chama e amostrador automático para headspace COMBi-PAL, Modelo AOC 5000 e coluna
HP-INNOWAX, de 30m x 0,25mm x 0,25 µm de espessura de filme. O pH foi medido no
final dos ensaios, para meio de comparação dos reatores com celulase e sem celulase. Os
valores de sólidos totais voláteis (STV) foram determinados de acordo com Standard Methods
(2005). A quantificação de carboidratos consumidos nos ensaios foi realizada usando-se o
método do fenol-ácido sulfúrico, com glicose como padrão (DUBOIS et al., 1965).
Análises Microscópicas
A biomassa dos reatores foi submetida à coloração diferencial de Gram.
Parâmetros Cinéticos
Os dados experimentais foram ajustados pela função Gompertz com os valores médios
obtidos a partir de triplicatas dos reatores usando o software Statistica 8.0.
Resultados e Discussão
A produção de H2 começou após 7 horas de incubação (9,12 x 10-4 µmol H2/L),
atingindo a máxima concentração de H2 com 55 horas (1,75 x 10-2 µmol H2/L) no reator com
0,5g/L papel A4 com celulase (Figura 1A). Sob tais condições a velocidade média de
produção de H2 e tempo da fase lag foram 9,72 x 10-4 umol.L-1.h e 6 horas, respectivamente.
O consumo de papel analisado pela concentração temporal de glicose (Figura 1B)
atingiu 58,8%, após 5 horas de incubação com celulase. A concentração de glicose inicial
(666 mg.L-1) foi menor daquela observada após 5 horas de incubação da celulase com papel
A4 (814, 13 mg.L-1), devido ao maior tempo de ação da celulase sobre o papel A4. Foi
constatado que em média 200 mg.L-1 de carboidratos corresponde àquele presente no extrato
de levedura.
Durante o processo, foi observada produção de ácido butírico a partir de dez horas de
incubação, e assim manteve-se predominante em todas as fases do experimento. O início da
produção de etanol (55.6 mg.L-1), deu-se com 13 horas de incubação. Ácido capróico
(468,8mg.L-1) e n-butanol (301,3 mg.L-1) foram detectadas no final do experimento. (Tabela
2). Ácido butírico foi predominante no final dos ensaios, representando 77% do total de
ácidos e álcoois gerados, seguido pelo ácido capróico (10.8%), n-butanol (8,7%) e etanol
(3%). Os valores de ácido acético obtidos foram abaixo do limite de deteccção do método
cromatográfico.
O pH final do ensaio foi de 3,7, o que pode ser devido à produção de ácidos orgânicos
voláteis, a qual diminui a capacidade de tamponamento do meio com conseqüente diminuição
do pH (Khanal et al., 2004). A utilização de culturas mistas, nas quais encontram-se bactérias
que apresentam diversas rotas metabólicas preferenciais, acarreta a produção de variados
ácidos orgânicos e alcoóis, levando à diferentes rendimentos de H2 (Ntaikou et al., 2010). A
porcentagem de ácido butírico pode indicar que o rendimento de H2 nesse experimento foi
próximo de 2 mol H2/ mol glicose. É sabido que subprodutos como lactato, propianato, e
alcoóis como etanol e n-butanol são indesejáveis em ensaios de produção de H2, uma vez que
a formação deles acarreta a diminuição do rendimento de geração do gás (Gottschalk, 1986).
A distribuição de subprodutos da fermentação de açúcares por micror-ganismos parece ser
altamente dependente das condições da cultura, sendo assim, a diminuição de pH resultante da
produção de ácidos pode levar à mudanças nas rotas metabólicas das bactérias, originando,
portanto, ácidos indesejáveis e alcoóis. Kirkpatrick e colaboradores (2001) relataram que para
E.coli, por exemplo, para valores de pH abaixo de 7, a geração de ácido lático foi favorecida.
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No ensaio controle, a produção de H2 não foi significativa (Figura 1A), não atingindo
fase exponencial de crescimento microbiano, o que pode explicar a pouca variação entre o pH
inicial e final do ensaio; ou seja, 7.0 e 6.6, respectivamente. Isso deveu-se ao fato de que
baixa concentração de ácidos orgânicos foi produzida (Tabela 2), já que não houve consumo
do carboidrato presente no papel. Nesse ensaio, ocorreu consumo de todo o carboidrato
presente no extrato de levedura, após 4,5 horas de incubação, não sendo mais detectado
açúcares no tempo de incubação restante. Esse resultado somado ao fato de que não houve
alteração da estrutura do papel indicou que não houve degradação biológica do papel. Isso
pode explicar que, ao contrário do observado no reator com celulase, não foi detectada
produção de ácido butírico, apenas de ácido acético, em grande maioria, e etanol. A produção
de ácido acético foi detectada após 12 horas de incubação, enquanto que a de etanol após 16
horas de incubação. A porcentagem de ambos ao final do ensaio foram 86% e 14%,
respectivamente. A ausência de ácido butírico e a predominância de ácido acético pode ser
explicada pelo consumo preferencial do carboidrato presente no extrato de levedura por parte
da biomassa no reator sem celulase.
O crescimento da biomassa avaliado com base na análise de sólidos totais voláteis
(STV) foi maior no ensaio com celulase em comparação com o controle sem celulase, o que
pode ser explicado pela ação da enzima sobre o papel, disponibilizando glicose para ser
utilizada como substrato prontamente assimilável pela biomassa. No controle, por sua vez, o
crescimento da biomassa é decorrente da fermentação apenas do extrato de levedura.
No reator em que foi adicionada a celulase, a produção de H2 foi favorecida em
comparação ao controle, sugerindo que a adição da enzima é a principal responsável pela
degradação do papel A4 em glicose, ou seja, em substrato prontamente assimilável pelas
bactérias produtoras de H2. As celulases envolvem três tipos principais de atividade
enzimática: As endoglucanases quebram aleatoriamente a porção amorfa interna da cadeia de
polissacarídeos da celulose, gerando oligossacarídeos de vários comprimentos e novas cadeias
se formam. As exoglucanases, por sua vez, processam as cadeias de polissacarídeos reduzidas
e não reduzidas resultantes, liberando tanto glicose (glucanohidrolases) quanto celobiose
(celobiohidrolase) como principais produtos. As exoglucanases ainda podem agir na porção
cristalina do polímero, presumivelmente descamando a estrutura cristalina da celulose. Por
fim, as glucosidases hidrolisam celodextrina e celobiose em glicose (TEERI, 1997; LYND et
al., 2002). Dessa forma, a adição da celulase nesse trabalho propiciou a produção de H2 pelas
bactérias fermentativas.
Guo et al (2010) avaliaram a produção de H2, usando talo de milho moído como
substrato, na ausência e na presença de celulase obtida a partir do cultivo de Trichoderma
viride. Os autores afirmaram que a produção de H2 na ausência de celulase foi 45 vezes menor
comparada à produção na presença da enzima.
Valdez-Vazquez et al. (2005) realizaram ensaios em batelada para produção de H2
com inóculo mesofílico obtido de digestores anaeróbios, usando papel A4 moído como
substrato. Para a eliminação de arquéias metanogênicas, foram adicionados acetileno e
bromoetanosulfonato em ensaios diferentes, de forma a comparar a eficiência desses
inibidores. Para ambos inibidores, esses autores relataram a possibilidade de biotransformação
de papel A4 em H2 a partir de consórcio de bactérias, uma vez que obtiveram rendimento de
aproximadamente 18 mmol H2/ reator (250mL).
Por meio das análises microscópicas foi observado predominância de bacilos Grampositivos, endósporo, e presença de bacilos Gram-negativos. Provavelmente, as bactérias
endósporos positivas, em particular Clostridium sp., são populações dominantes na produção
de hidrogênio (Chong et al., 2009;) foram responsáveis pela produção de hidrogênio. Entre as
bactérias produtoras de hidrogênio, Clostridium e Enterobacter sp. são as mais estudadas
(Kumar, Das, 2000; Levin et al., 2006; Lin et al., 2007; Chong et al., 2009).
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Figura 1: (A) Variação temporal da produção de H2: (--) 0,5g.L-1 papel A4 com celulase,
(--) 0,5g.L-1 papel A4; (B) Variação temporal do consumo de papel, usando glicose como
padrão. (--) 0,5 g.L-1 papel A4 com celulase.
Tabela 2: Descrição dos resultados obtidos nas condições estudadas.
Parâmetros estudados
Degradação do Substrato (%)

Condição Experimental
0,5g/L papel A4 com celulase
58,80%

Controle
0,5g/L papel A4
~ 0%

Sólidos Totais Voláteis (g.L-1)
pH final

2.077
3.7

0,8
6.59

#N/D
3518.95
640.83
92.54
266.02
9,72 x 10 -4

245,14
#N/D
50.30
-

Concentração final (mg.L-1)
Ácido Acético
Ácido Butírico
Ácido Capróico
Etanol
n-Butanol
Maximum H2 specific production rate (umol H2.L-1.h)

-

Figura 2: Coloração diferencial de Gram para amostras do reator com celulase (A) e do reator
controle (B)
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Conclusões
Papel A4, após tratamento enzimático, é um substrato em potencial para a produção
de H2. O tratamento ácido do fluido de rúmen bovino foi eficiente para eliminar as bactérias
consumidoras de H2 e favorecer o crescimento
de bacilos gram-positivos formadores de endósporos, conhecidamente produtores de H2. A
alta concentração de ácido butírico detectada pode indicar que as condições da cultura
favoreceram a rota de fermentação de glicose a ácido butírico, com rendimento de H2
satisfatório nessa concentração de substrato adicionada.
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Resumo: O acompanhamento da evolução dos microrganismos e seu arranjo podem
contribuir com proposição de estratégias de partidas e operação de reatores UASB,
especialmente para águas residuárias de elevada concentração como a vinhaça. O objetivo
principal deste trabalho foi acompanhar as alterações na diversidade microbiana em um
reator UASB de volume útil de 10L, tratando vinhaça de destilaria de álcool de cana-deaçúcar. O reator foi inoculado lodo granular proveniente de UASB tratando efluente de
avícola. A carga orgânica volumétrica (COV) variou de 1,0 e 3,0 g DQO L-1.d-1 nos 101 dias
de experimento. A técnica de biologia molecular de DGGE permitiu constatar que a
microbiota bacteriana mostrou-se mais diversa do que a de arqueias e que, aparentemente,
foram mais sensíveis à pressão seletiva ocasionada pela alteração de substrato e aumento da
carga orgânica.
Introdução
A vinhaça é um subproduto líquido, proveniente da fabricação do álcool e açúcar, com
concentração orgânica de até 100 g.L-1 de DQO, constituindo-se em preocupação em relação à
sua destinação final. É produzida a temperaturas entre 80 e 90° C e após resfriamento, tem
sido aplicada in natura no solo visando utilizar suas propriedades fertilizantes.
A inserção do tratamento anaeróbio da vinhaça, anteriormente ao seu lançamento no
solo, tem como objetivos reduzir o aporte de carga orgânica e consequentemente a colmatação
do solo e explorar o potencial energético do metano.
O reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) permite o tratamento de águas
residuárias a altas taxas devido à formação de lodo granular de elevada concentração de
biomassa, mantida no reator devido ao separador trifásico interno, que permite também a
separação e direcionamento do biogás produzido. A configuração do reator UASB permite o
desenvolvimento de elevada quantidade de biomassa ativa com elevado tempo de retenção
celular, possibilitando a aplicação de altas cargas volumétricas e curto tempo de detenção
hidráulica (TDH).
Os grânulos são agregados densos de biomassa anaeróbia com elevada atividade
específica. O processo de agregação, desencadeado sem a necessidade de meio suporte, é o
resultado de um conjunto de interações complexas envolvendo fenômenos físico-químicos,
fisiológicos e ecológicos (Schmidt e Ahring, 1996).
O êxito do reator UASB depende da formação e manutenção dos grânulos, com
elevada taxa de utilização do substrato (Lettinga et al., 1980, Grotenhuis et al., 1991). A
adaptação dos microrganismos e granulação frente a um substrato tem sido a principal
preocupação dos utilizadores dessa tecnologia. A necessidade de manutenção de condições
ambientais adequadas ao desenvolvimento e manutenção dos microrganismos tem sido alvo
de estudos (Singh e Ojha, 2009).
O acompanhamento da evolução dos microrganismos e seu arranjo, frente ao substrato,
podem contribuir com proposição de estratégias de partidas e operação de reatores UASB,
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especialmente para águas residuárias de elevada concentração como a vinhaça. A evolução da
biologia molecular nas últimas décadas propiciou avanços nessa linha.
A ecologia microbiana molecular está baseada na compreensão das relações entre
microrganismos e suas interações com o ambiente, através de análises de moléculas
representativas de organismos ou de processos por eles desencadeados. Entre essas moléculas
está o DNA (ácido desoxirribonucleico). A extração de DNA de amostras ambientais, com
ampliação posterior e análise de material genético, tem sido uma alternativa ou complemento
ao método clássico de cultivo e análise fisiológica de microrganismos (Coutinho et al., 1999;
Zilli et al., 2003). Técnicas de análise de DNA podem gerar perfis moleculares, tais como
eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE), que permite análise de várias amostras
ambientais, simultaneamente, que é útil para o acompanhamento e compreensão das variações
espaciais e temporais das comunidades microbianas (Zilli et al., 2003). A avaliação da
evolução de comunidades microbianas tem sido estudada em amostras de reatores submetidos
a alterações de substrato com concentrações crescentes (Buzzini et al., 2006; Sakamoto, 2000;
Damianovic et al., 2006).
De acordo com o exposto, o objetivo principal deste trabalho foi acompanhar as
alterações na diversidade microbiana frente ao desempenho de um reator UASB tratando
vinhaça de destilaria de álcool de cana-de-açúcar.
Material e Métodos
Águas residuárias, inóculo e operação do reator.
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, SP, Brasil.
O inóculo utilizado foi proveniente de reator UASB, tratando água residuária de
abatedouro de aves (avícola DACAR-Tietê/SP).
Para o tratamento contínuo da vinhaça, foi implantado um protótipo de reator UASB
construído em acrílico, com volume útil (zona reacional) de 10L. (Erro! Fonte de referência não
-1
encontrada.). O reator foi inoculado com uma concentração de 10 gSTV.L do lodo granular, e
a carga orgânica volumétrica (COV) durante o experimento variou de 1,0 e 3,0 gDQO. L-1.d-1.

Figura 1 – UASB. 1. Saída de biogás; 2. Saída do efluente; 3 (a,b,c,d,e). Pontos de
amostragem; 4. Defletores; 5. Entrada do afluente.
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As condições de operação do reator estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Condições operacionais do reator no período de estudo
Etapa
Tempo de operação
COV
(dias)
(gDQO.L-1.d-1)
1
34
1,0
2
31
2,0
3
36
3,0
Análises Biológicas.
Foram realizadas análises microbiológicas do lodo granular de inóculo e do lodo do
reator UASB de estudo, em amostras da manta de lodo e da biomassa presente no efluente, no
final de cada etapa, relativa às cargas orgânicas aplicadas. Para isso foi utilizado um
microscópio “Olympus BH2” para exames de microscopia ótica de contraste de fase e de
fluorescência. Como complemento, foi empregada microscopia eletrônica de varredura
(MEV), segundo metodologia descrita por Nation (1983) e modificado por Araújo et al.
(2000) para biofilmes microbianos.
Análise molecular da biomassa do reator.
Foram coletadas amostras do inóculo e do lodo do reator e presente no efluente para as
cargas aplicadas, no final de cada etapa de operação do reator. A partir dessas alíquotas foi
realizada a extração do DNA genômico (Griffiths et al., 2000) para o exame de biologia
molecular de PCR e DGGE (Eletroforese em Gel com Gradiente de Desnaturante) , com o
objetivo de caracterizar-se a microbiota dos Domínios Bacteria (Muyzer et al, 1996) e
Archaea (Kudo et al, 1997), presentes no reator.
Para a comparação entre os diferentes perfis de bandas foram construídos
dendrogramas (programa Bionumerics, versão 2.5), para ambos os domínios e analisados pelo
índice de similaridade de Jaccard (Goodall, 1966), que considera a presença e ausência de
bandas.
Resultados e discussão
Análise da morfologia da biomassa.
O uso de microscopia ótica de contraste de fase e fluorescência permitiu avaliar as
morfologias dos microrganismos presentes nas amostras do inóculo, assim como aquelas
provenientes do lodo granular do UASB (manta de lodo e lodo arrastado no efluente), para
cada uma das condições experimentais. Para todos os casos, o exame microscópio revelou
diversidade de morfologias celulares, com predominância de arqueias metanogênicas,
semelhantes a Methanosarcina sp., Methanosaeta sp. e bacilos fluorescentes (Figura 2a e 2b;
2d; 2e) respectivamente, além de cocos, bacilos curvos e retos não fluorescentes (Figura 2c).
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a)
b)
c)
d)
e)
Figura 2 – Microscopia do lodo granular. a) células semelhantes a Methanosarcina sp. em
fluorescência, b) células semelhantes a Methanosarcina sp. Em contraste de fase, c) cocos
e bacilos diversos; d) células semelhantes a Methanosaeta sp., d) bacilos fluorescentes.
A ampla diversidade do ponto de vista morfológico nas amostras do inóculo, assim
como do lodo do reator anaeróbio em estudo, ao longo do período de operação foi evidenciada
também pela microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os cortes nas amostras dos grânulos
permitiram observar vários arranjos de células bacilares, cocos e filamentos de Methanosaeta
(Figura 3 e 4).

a)
b)
c)
d)
Figura 3 – Micrografias a partir da análise em MEV dos grânulos anaeróbios. a)
leveduras, b) arranjo de bacilos, c) cocos e bacilos, d) cocos e cocobacilos.

a)
c)
c)
d)
Figura 4 – Micrografias a partir da análise em MEV do inóculo. a) cocos e filamentos
curtos de Methanosaeta sp., b) cocos e bacilos, c) cocos, d) filamentos de Methanosaeta
sp.
Análise molecular da biomassa.
As figuras 5 e 6, mostram os perfis das bandas de DGGE a partir do gene RNAr 16S
amplificado, para os Domínios Bacteria e Archaea respectivamente, ao longo de 101 dias de
operação do reator.
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Figura 5. Dendrograma relativo aos perfis de bandas do Domínio Bacteria e os
respectivos índices de similaridade em porcentagem (Jaccard). 1- amostra de inóculo,
2-manta de lodo
com carga de 1,0g DQO.L-1.d-1 , 3- manta de lodo com carga de 2,0g
Jaccard (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]
-1 -1
DQO.L .d ,Adis_arc019a
4- lodo presente no efluente com carga
de 2,0g DQO.L--1d-1, 5- manta de
Adis_arc019a
lodo com carga de 3,0g DQO.L-1.d-1, 6- lodo no efluente com carga de 3,0g DQO.L-1.d-1

3
2
1
5
4
6

Figura 6. Dendrograma relativo aos perfis de bandas do Domínio Archaea e os respectivos
índices de similaridade em porcentagem (Jaccard). 1- amostra de inóculo, 2- manta de
lodo com carga de 1,0g DQO.L-1.d-1, 3- lodo da manta com carga de 2,0g DQO.L-1.d-1, 4lodo presente no efluente com carga de 2,0g DQO.L-1.d-1, 5- manta de lodo com carga de
3,0g DQO.L-1.d-1, 6- lodo presente no efluente com carga de 3,0g DQO.L-1.d-1
Para ambos os domínios houve alteração nos perfis de bandas do gel de DGGE entre a
microbiota do inóculo (perfil 1) e do inóculo adaptado (perfil 2), ou seja, a comunidade
microbiana diferiu em 44% para domínio Bacteria (Figura 5) e em 17% para o domínio
Archaea (Figura 6), quando submetido a vinhaça.
A alteração do substrato (substituição por vinhaça) e o aumento gradual da carga
orgânica possivelmente influenciaram a diversidade da microbiota para ambos os domínios.
Com relação ao domínio Bacteria, observa-se 78% de similaridade entre os perfis 3 e 4
(carga orgânica de 1g.L-1) e 58% entre os perfis 5 e 6 (carga orgânica de 1,5g.L-1), indicando
que aparentemente não houve diferença entre a microbiota bacteriana presente na manta e no
efluente.
Com relação ao domínio Archaea o agrupamento entre os perfis de bandas para ambas
as cargas orgânicas aplicadas, mostrou-se diferente com relação ao domínio Bacteria. Os
índices de similaridade para o domínio Archaea foram significativamente maiores do que os
índices calculados para o domínio Bacteria. Observa-se 94% de similaridade entre os perfis 2
(carga orgânica de 1,0g.L-1) e 3 (arqueias na manta e carga orgânica de 2,0g.L-1). O perfil 4
(arqueias no efluente e carga orgânica de 2,0g.L-1 ) e o perfil 5 (arqueias na manta e carga
orgânica de 3,0g.L-1 foram iguais (100% de similaridade). A similaridade das arqueias
arrastadas no efluente, representadas no perfil 6 (carga orgânica de 3,0g.L-1), foi de 86%
quando comparadas aos perfis 4 e 5.
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Conclusões
A microscopia ótica de contraste de fase e de fluorescência permitiu a observação dos
principais morfotipos celulares presentes nas amostras do inóculo, manta de lodo do UASB e
do efluente, pertencentes aos domínios Bacteria e Archaea. A técnica de biologia molecular
de DGGE constatou a diversidade microbiana das amostras nas diferentes condições de carga
orgânica aplicada ao reator.
A microbiota bacteriana mostrou-se mais diversa do que a de arqueias, indicado pelos
menores índices de similaridade. Entretanto, aparentemente foram mais sensíveis à pressão
seletiva ocasionada pela alteração do susbtrato e pelo aumento da carga orgânica.
A microbiota de arqueias mostrou-se menos sensível ao aumento da carga orgânica.
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Resumo. A conversão de celulose para hidrogênio tem atraído a atenção de muitos
pesquisadores na produção biológica de energia. O presente estudo investigou a aplicação
de diferentes pré tratamentos no fluido ruminal em meio Del Nery (DNM) para eliminar
microrganismos consumidores de hidrogênio. O inóculo foi submetido a quatro diferentes pré
tratamentos: aeração, ácido, base e choque térmico. Entre esses, o pré tratamento ácido foi
selecionado para os próximos ensaios. A produção de H2 começou após 13 h (5,2 x 102 µmol
H2/L) e 11 h (9,91 x 102 µmol H2/L) de incubação, e a máxima concentração de H2 foi
observada com 54 h (1,1 x 104 µmol H2/L) e 74 h (1,47 x 104 µmol H2/L) nos reatores com
2g/L e 4g/L de celulose mais celulase, respectivamente. A detecção do gás hidrogênio foi
acompanhada pela produção de ácido acético, ácido butírico, etanol e n-butanol. A análise
da comunidade microbiana do inoculo, amostras de reatores e controles foram
significativamente diferentes. Os resultados obtidos demonstraram que a celulose é um
potencial substrato para produção de H2, especialmente quando combinado com a celulase.
O fuido ruminal apresenta populações microbianas capazes de consumir celulose e produzir
H2.
Introdução
A demanda na produção de hidrogênio tem aumentado consideravelmente nos últimos
anos devido ao aquecimento global e suas consequências. O gás hidrogênio (H2) tem sido
considerado uma fonte de energia promissora que possui um alto rendimento energético 122
MJ/kg (LOGAN et al., 2002; SCHLAPBACH, ZÜTTEL, 2005). Há um grande interesse na
utilização de celulose como fonte de energia renovável (DEMAIN et al., 2005), uma vez que
é a biomassa mais abundante no mundo (SCHWARZ, 2001).
Comparado com os processos convencionais de geração de H2, a produção biológica
de hidrogênio se destaca por ser ambientavelmente favorável e consumir menos energia
(NATH, Das, 2004; HAWKES et al., 2007). Além disso, a fermentação pode ser realizada por
uma ampla diversidade de microrganismos utilizando diferentes substratos.
A produção biológica de hidrogênio usando celulose como substrato tem despertado o
interesse da comunidade científica por ser uma forma útil de conversão de biomassa em
hidrogênio (O´SULLIVAN et al., 2005; JENSEN et al., 2009). Os materiais celulósicos não
são facilmente consumidos pelos microrganismos para a geração de produtos energéticos, tal
como etanol e H2, no entanto são necessários pré tratamentos (PANAGIOTOPOULOS et al.,
2009). Na natureza, os materiais celulósicos são degradados pela cooperação de
microrganismos. Culturas mistas compreendem bactérias celulolíticas e não celulolíticas que
são ideal para a degradação da celulose (UENO et al., 2001; LEVIN et al., 2006) e produção
de H2 (WANG, WAN, 2009). Muitos consórcios microbianos possuem a capacidade de
degradar a celulose e produzir H2, tal como fluido ruminal, comunidades microbianas do solo
e certos membros do gênero Clostridium (HAWKES et al. 2002; NTAIKOU et al., 2010).
A degradação da celulose ocorre por hidrólise enzimática a partir de microrganismos
celulolíticos ou por ação da enzima celulase isolada de microrganismos ou comercializadas. A
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hidrólise enzimática da celulose é catalisada por um sistema de enzimas celulases que
compreende três classes: exoglucanases, endoglucanases e β-glicosidases (TEERI et al., 1997;
LYND et al., 2002).
A celulose ((C6H12O6)n) é primeiro hidrolisada para hexoses, as quais podem ser
utilizadas pelos microrganismos para produzir H2 e ácido acético (THAUER et al., 1977), de
acordo com a equação:
C6H12O6 + 4H2O  2CH3COO+2HCO-3 + 4H+ + 4H2 (ΔG0´= -206.3 KJ/mol)
Culturas mistas geralmente contem microrganismos consumidores de hidrogênio, tal
como os metanogênicos, homoacetogênicos e redutores de sulfato, os quais podem ser
inibidos (NISSILA et al., 2011). A inibição destes microrganismos pode ser feita pela
aplicação de diferentes pré tratamentos, como aeração, pré tratamento ácido, pré tratamento
básico e choque térmico (LUO et al., 2011; MOHAN et al., 2008).
O objetivo deste estudo foi comparar quatro diferentes pré tratamentos (ácido, básico,
choque térmico e aeração) nos reatores a 37º C, usando celulose como substrato, com o
objetivo de obter o melhor pré tratamento para eliminar microrganismos consumidores de
hidrogênio e enriquecimento de bactérias produtoras de hidrogênio a partir do fluido ruminal.
Material e Métodos
Inóculo
O fluido ruminal foi coletado na fazenda Canchin Embrapa Sudeste (São Carlos – SP)
de bovinos contendo uma fístula de silicone na região do abdômen. O rúmen coletado foi
filtrado em tecido de algodão para remover os materiais grosseiros e estocados em vasilhame
térmico para o transporte.
Meio de cultura
O meio de cultura utilizado foi o Del Nery com modificações, contendo (g/L):
soluções A, B, C e D, uréia (40 mg/L), extrato de levedura (1000 mg/L) e 1 mL de cada
solução de vitaminas (tabela 1). A solução de vitamina foi composta por ácido paminobenzóico (40mg/L) e biotina (1000 mg/L) (DEL NERY, 1987). A celulose foi utilizada
como fonte de carbono (Microscristalina, pó, 20 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.

264

Tabela 1: Composição do substrato sintético
Compostos

Uréia (mg/L)
Extrato de levedura (mg/L)
Solução de Vitaminas (mL)

Reator Anaeróbio
Reator com celulose
Reator Controle
e celulase
com celulose
2g/L
4g/L
2g/L
4g/L
0,04
0,04
0,004
0,04
1000
1000
1000
1000
1
1
1
1

Nutriente A: NiSO4.6H2O (0.5g/L), FeSO4.7H2O (2.5
g/L), FeCl3.6H2O (0.25 g/L), CoCl2.2H2O (0.04 g/L)

2 mL

4 mL

2 mL

4 mL

Nutriente B: CaCl2.6H2O (2.06 g/L)

2 mL

4 mL

2 mL

4 mL

Nutriente C: SeO2 (0.144 g/L)

2 mL

4 mL

2 mL

4 mL

Nutriente D: KH2PO4 (5.36 g/L), K2HPO4 (1.30 g/L)
Na2HPO4H2O (2.76 g/L)

2 mL

4 mL

2 mL

4 mL

10 mL
150 mL
3500 mL
7,0
1500

10 mL
150 mL
3500 mL
7,0
1500

Celulase
Fluido Ruminal (mL)
Headspace (N2)
pH Inicial
Água Ultrapura (mL)

150 mL 150 mL
3500 mL 3500 mL
7,0
7,0
1500
1500

Pré tratamento do inóculo
O inóculo foi submetido a vários pré tratamentos para selecionar consórcio de
bactérias produtoras de H2 e eliminar microrganismos consumidores de hidrogênio. Os pré
tratamentos aplicados estão descritos na Tabela 2.
Tabela 2: Pré tratamento aplicados no fluido ruminal
Pré tratamento
Aeração
Tratamento ácido
Tratamento básico
Choque térmico
Controle

Condição
Aerar o inóculo por 24 h
Ajustar o pH para 3 com HCl 1M por 24 h
Ajustar o pH para 10 com NaOH 1M por 24 h
Aquecer o inoculo a 100º C por 10 min
Sem pré tratamento

Os ensaios foram realizados em reatores de 100 mL com 50% de volume reacional,
incluindo 10% do inóculo (v/v) e 50% de headspace (N2). O meio Del Nery foi utilizado
nestes ensaios com a adição de 0,5g/L de celulose e incubados a 37º C. O pré tratamento mais
eficiente, capaz de inibir microrganismos consumidores de H2, foi selecionado para verificar a
produção de H2 em duas condições distintas.
Produção de Hidrogênio
Todos os ensaios foram conduzidos em reatores anaeróbios de 5 L com volume
reacional de 1,5 L. Neste estudo, os reatores anaeróbios foram feitos em triplicata em duas
condições diferentes: 2g/L e 4g/L de celulose. O meio Del Nery foi utilizado para reativação
da biomassa e verificar a produção de hidrogênio. Os reatores foram submetidos à atmosfera
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de N2 (100%), pH 7.0 e incubados a 37º C. A enzima celulase (10 mL) também foi adicionada
para aumentar a hidrólise da celulose. Reatores sem celulase foram utilizados como controle.
Métodos Analíticos
A composição do gás H2 no headspace foi determinada por cromatografia gasosa (GC
2010 Shimadzu) equipado com detector de condutividade térmica (TCD) e gás argônio como
carreador. As temperaturas de operação do injetor, detector e da coluna foram 30o C, 200o C e
230°C, respectivamente.
A concentração de ácidos volatéis (VFAs) e alcoóis foram analisadas por
cromatografia gasosa (GC 2010 Shimadzu), equipado com detector de ionização de chama e
amostrador automático para headspace COMBi-PAL, Modelo AOC 5000 e coluna HPINNOWAX, de 30m x 0,25mm x 0,25 µm de espessura de filme.
O pH foi medido no final dos ensaios. Os valores de sólidos totais voláteis (STV) foi
determinado de acordo com Standard Methods (2005). O consumo de celulose foi
quantificado utilizando o método de fenol ácido sulfúrico para açúcares, usando glicose como
padrão (DUBOIS et al., 1965).
Análise da diversidade microbiana
A análise da diversidade microbiana foi realizada nas amostras e no inoculo purificado
através da técnica de PCR/DGGE. Foi feita a extração do DNA das amostras de acordo com o
protocolo de Griffiths et al. (2000). Na amplificação dos fragmentos do RNAr 16S foram
utilizados primers específicos do Domínio Bacteria, 968FGC e 1392R (Nielsen et al., 1999).
Os fragmentos de DNA amplificados foram separados por eletroforese em gel de gradiente
desnaturante (DGGE). O dendograma foi construído utilizando o programa BioNumerics
(Applied Maths).
Parâmetros Cinéticos
Os dados experimentais foram ajustados com os valores médios obtidos a partir de
triplicatas dos reatores usando Microcal Origin 5.0.
Resultados e Discussão
Neste estudo foram aplicados diferentes pré tratamentos (ácido, aeração, básico e
choque térmico) no inoculo para inibir os microrganismos consumidores de hidrogênio. O pré
tratamento ácido aplicado no fluido ruminal teve maior influência na geração de H2 e não
houve detecção de metano. A produção começou após 144 h (19 x 106 µmol H2/L) de
incubação, quando foi observada a máxima concentração de hidrogênio. O pré tratamento
básico também foi eficiente para inibir as arqueias metanogênicas e a produção de hidrogênio
iniciou-se após 24 h de incubação (17 x 106 µmol H2/L). A aeração e o choque térmico não
foram eficientes para inibir os microrganismos consumidores de hidrogênio, onde foi
observado a presença de metano após 144 h e 48h de incubação, respectivamente.
Os resultados obtidos no presente trabalho diferem dos encontrados por Maintinguer et
al. (2008), que aplicou o choque térmico e controle do pH no inóculo para selecionar bactérias
produtoras de H2. Apesar de o choque térmico ter sido descrito na literatura como um método
eficaz para inibir os microrganismos consumidores de hidrogênio, no presente trabalho não
foi efetivo para o fluido ruminal, onde foi detectado metano após 48 h de incubação.
O pré tratamento ácido do inóculo favoreceu a manutenção de espécies tolerantes e
formadoras de endósporos no consórcio microbiano e também causou a inibição de arqueias
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metanogênicas. Clostridium e Enterobacter são espécies conhecidas por produzirem
hidrogênio (Kapdan & Kargi, 2005).
Cheong e Hansen (2006) aplicaram diferentes pré tratamentos para inibir bactérias
consumidoras de hidrogênio usando esterco bovino como inóculo e concluíram que o pre
tratamento ácido foi o mais eficiente na produção de hidrogênio. Os resultados descritos por
estes autores são similares aos encontrados no presente estudo. Em contraste, Mu et al. (2006)
aplicaram pre tratamentos ácido, básico e choque térmico para eliminar microrganismos
consumidores de H2 no lodo anaeróbio e concluíram que o choque térmico foi o mais eficiente
dentre os três métodos estudados.
Mohan e Sarma (2008) também avaliaram a influência de alguns pré tratamentos,
incluindo o tratamento ácido, usando águas residuárias como substrato. Neste caso, a
combinação de pré tratamentos (pH 3.0 e pré tratamento químico) evidenciaram alta produção
de hidrogênio.
Com base nos resultados obtidos, o fluido ruminal previamente submetido ao pré
tratamento ácido foi utilizado como inoculo para avaliar a produção de hidrogênio em duas
concentrações diferentes de celulose: 2g/L e 4g/L. A produção de hidrogênio em função do
tempo está demonstrado na figura 1.
.

A

B

Figura 1: (A) Variação temporal da produção de hidrogênio. (--) 2g.L-1 celulose com
celulase, (--) 2g.L-1 celulose; (--) 4g.L-1 celulose com celulase, (--)4g.L-1 celulose; (B)
Variação temporal do consumo de celulose, usando glicose como padrão. (--) 2g.L-1
celulose com celulase, (--) 4g.L g.L-1 celulose com celulase.
A produção de hidrogênio começou com 13 h (5.26 x 102µmol H2/L) e 11 h (9.91 x
10 µmol H2/L). A máxima concentração de hidrogênio foi observada com 54 h (1.1 x
104µmol H2/L) e 50 h (1.47 x 104 µmol H2/L) de incubação (Figura 1A), nos reatores com 2 e
4g/L de celulose mais celulase, respectivamente. Durante o processo, foi observado a
predominância de ácido acético e ácido butírico, bem como menor produção de etanol e nbutanol em todas as fases dos ensaios (Tabela 3). Ácido butírico foi predominante no final dos
ensaios, representando mais que 80% do total.
Quando o ácido butírico for o principal produto final, o rendimento máximo de
hidrogênio será de 2 H2/mol de glicose consumida de acordo com a reação:
2

C6H12O6 + H2O  CH3CH2CH2COO- + 2HCO-3 + 3H+ + 2H2
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Tabela 3: Valores dos parâmetros obtidos para os reatores anaeróbios
Parâmetros

Degradação da celulose (%)
STV (g/L)
pH (Final do ensaio)
Max. Conc. (mg/L)
Ácido acético
Ácido butírico
Etanol
n-Butanol
Máximo consumo de celulose
(mg celulose/L.h)
Período (h)
Máxima velocidade de geração de
hidrogênio (umolH2/L.h)

Reator Anaeróbio
2g/L celulose
4g/L celulose
mais celulase
mais celulase
78.2
81.9
4.02
2.59
4.0
4.0

Controle
2g/L
4g/L
celulose
celulose
5.03
2.24
0.52
6.5
6.5

346.16
4546.43
148.2
288.57

259.93
1549.86
182.23
481.7

803.6
≤ 1.d
≤ 1.d
≤ 1.d

733.3
≤ 1.d
51,2
≤ 1.d

63.88
24

194.7
12

-

-

5.88 x 103

5.95 x 103

5.08 x 10-5

5.05 x 10-5

1.d. = detected limit (acetic = 164.91 mg/L; butyric = 245.42 mg/L; ethanol = 50.40 mg/L; nbuthanol= 83.82 mg/L).
O pH final para ambos os ensaios (2 e 4g/L de cellulose mais celulase) foi 4,0. A
diminuição no pH é devido a produção de ácidos graxos voláteis (VFAs) (Khanal et al.,
2004). Muitas pesquisas mostraram que o pH final nos reatores após a produção de H2 fica em
torno de 4.0 – 4.8 independentemente do pH inicial (Lay, 2001; Morimoto et al., 2004). Maior
quantidade de ácido butírico é produzido em pH 4,0-6,0, o qual explica o predomínio de ácido
butírico em ambas condições estudadas (Kapdan & Kargi, 2006).
Nos controles, a produção de hidrogênio começou após 11h para 2g/L (0.001 µmol
H2/L) e 4g/L (0.001 µmol H2/L) de incubação e manteve-se constante até o final do ensaio
(Figura 1A). O pH final foi de 6,5 e isto pode ser explicado pela menor concentração de
ácidos produzidos, sendo detectado somente ácido acético (Tabela 3). Não foi observado fase
exponencial de produção de hidrogênio para as duas condições estudadas. Nos controles foi
coletado amostras de ácidos inicial e final, pelo fato de a produção de hidrogênio não ser
significativa. Em ambos os ensaios, 2g/L e 4g/L celulose, os produtos finais detectados foram
ácido acético e etanol (Tabela 2).
Os principais produtos da produção de hidrogênio por fermentação anaeróbia de
carboidratos são os ácidos: acético, butírico e propiônico (KAPDAN, KARGI, 2006). Para a
estimar a produção teórica de hidrogênio, a reação de biotransformação da glicose para o
acetato é a mais aceita como referência. A máxima taxa de geração de hidrogênio a partir da
glicose é 4 mol H2/mol de glicose consumida, quando o ácido acético for o produto final, e 2
mol H2/mol de glicose consumida, quando o ácido butírico for o produto final (Thauer et al.,
1977; Solomon et al., 1995). Compostos reduzidos, como etanol e n-butanol, são produtos
indesejáveis no processo, resultando em menor rendimento de hidrogênio (Gottschalk, 1986).
A máxima taxa de geração de hidrogênio foram 5.88 x 103 µmolH2/L.h em 25h e 5.95
3
x 10 µmolH2/L.h em 17 h, respectivamente para as condições 2 e 4g/L de celulose com
celulase. A taxa de produção de hidrogênio foram 463.77 µmolH2/L.h e 330.78 µmolH2/L.h,
respectivamente. Nos controles, a máxima velocidade de geração de hidrogênio foram 5.08 x
10-5µmolH2/L.h e 5.05 x 10-5 µmolH2/L.h em 10h. Em adição, a taxa de produção de
hidrogênio foram 5.78 x 10-7µmolH2/L.h e 6.82 x 10-7 µmolH2/L.h para 2g/L e 4g/L,
respectivamente.
A porcentagem de degradação da celulose foi de 78.5% e 81.9% para 2g/L e 4g/L,
respectivamente. A máxima taxa de consumo de celulose foi 63.88 mg/L.h em 24h para 2g/L
e 194.7 mg/L.h em12h para 4g/L. Além disso, a taxa de consumo de celulose foi 78 mg/L.h e
213.5 mg/L.h durante a fase exponencial, para as condições 2 e 4g/L de celulose,
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respectivamente. Nos controles não foi observado consumo de celulose significativo o qual
pode ser relacionado com a baixa produção de hidrogênio.
Nos reatores com celulose mais celulase, a produção de hidrogênio foi maior quando
comparada ao controle, sugerindo que a adição da enzima celulase favorece a degradação da
celulose fornecendo maior quantidade de substratos solúveis para serem utilizados pelos
microrganismos. Nossos resultados indicam que o uso de enzimas para hidrólise da celulose
aumenta o consumo e a produção de hidrogênio.
Ueno e colaboradores (2001) estudaram a produção de hidrogênio, utilizando lodo
anaeróbio como inoculo, mostrando que culturas mistas de bactérias produziram hidrogênio
utilizando a celulose como fonte de carboidratos. Ocorreu degradação da celulose na variação
de pH de 6,6 a 5,2, com produção de ácidos e alcoóis com rendimento de 2,0 mol H2/mol de
celulose. Os resultados obtidos por estes autores e no presente trabalho destacam a
importância do uso de inóculos mistos na degradação da celulose e produção de hidrogênio.
Além disso, os subprodutos obtidos em alguns trabalhos a partir do consumo de celulose
foram os mesmos encontrados no presente estudo (Liu et al, 2004).
Guo et al. (2010) utilizaram celulase (Trichoderma viride) para aumentar a produção
de hidrogênio a partir da celulose. A máxima taxa foi de 122mg H2/ gSTV com 20g/L de
celulose em 53 h de cultivo.
O’Sullivan et al. (2008) compararam a densidade da taxa do inóculo na hidrólise da
celulose (10g/L) em reatores inoculados com fluido ruminal. Os resultados mostraram que
todas as digestões, exceto para o reator inoculado com 0,1% de rúmen, atingiram 80% de
degradação após 20 dias de incubação. Os resultados obtidos por estes autores são
parcialmente similares aos obtidos no presente estudo, os reatores foram inoculados com
fluido de rúmen a 10% (v/v) e as porcentagens de degradação da celulose após todo o período
de incubação foram de 78,5 e 81,9% para 2g/L e 4g/L, respectivamente.
Análises microscópicas mostraram a predominância de bacilos, bacilos com
endósporos, ambos Gram positivos e Gram negativos. Microrganismos formadores de
endósporos em particular, Clostridium sp., são populações dominantes na produção de
hidrogênio (Chong et al., 2009). Entre as bactérias produtoras de hidrogênio, Clostridium e
Enterobacter sp. são as mais estudadas (Levin et al., 2006; Lin et al., 2007; Chong et al.,
2009).
A análise da comunidade microbiana do inoculo, amostras de reatores com celulose
mais celulase e nos controles foram significativamente diferentes (Figura 2). O coeficiente de
similaridade foi de 30% entre o inóculo e os reatores (2g/L e 4g/L), e 53% entre o inoculo e
os controles (2g/L e 4g/L). O coeficiente de similaridade foi 91% entre 2g/L e 4g/L mais
celulase, e 79% entre 2g/L e 4g/L nos controles.

Figura 2: Dendograma baseado no UPGMA e coeficiente de similaridade usando a correlação
de Pearson, a partir dos padrões de bandas do DGGE com set primer para o Domínio Bactéria
(968FGC – 1392R). (1) Controle 4g/L celulose; (2) Controle 2g/L celulose; (3) Inóculo fluido
ruminal; (4) Reator 4g/L celulose mais celulase; (5) Rector 2g/L celulose mais celulase..
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Foi possível identificar uma banda predominante (1 e 2) nos reatores controles, as
quais podem ser relacionadas com a degradação da celulose. Essas bandas não foram
encontradas nas amostras 4 (4g/L celulose mais celulase) e 5 (2g/L celulose mais celulase),
talvez devido a adição de celulase. Acreditamos que essas bandas são relacionadas com
microrganismos capazes de produzir hidrogênio. Nas amostras 4 e 5 foi possível identificar
duas bandas comuns e predominantes nestes reatores que podem estar relacionadas com a
geração de hidrogênio nos reatores com celulose. Esses dados sugerem que a produção de
hidrogênio a partir da celulose é realizada por um consórcio microbiano constituído por
diferentes espécies (Ntaikou et al., 2010).
Comparando as bandas presentes no inóculo e nos reatores com celulase e nos
controles foi possível visualizar um maior número de bandas no inoculo. Estes resultados
contribuem com outras investigações na produção de hidrogênio por culturas mistas,
mostrando que somente poucas espécies sobrevivem aos pré tratamentos aplicados (Mohan et
al. 2008, Wang et al. 2009).
Conclusões
Os resultados obtidos demonstraram que a celulose é um substrato potencial para
produção de hidrogênio, especialmente quando combinado com a celulase. O pré tratamento
ácido foi eficiente para inibir as arqueias metanogênicas presentes no fluido ruminal. Em
adição o fluido de rúmen foi eficiente para ser usado na produção de hidrogênio a partir da
degradação da celulose.
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Resumo. Este trabalho apresenta os resultados da desnitrificação autotrófica com sulfeto
como doador de elétrons utilizando bicarbonato de sódio e de potássio e biomassa suspensa e
imobilizada. Frascos contendo sulfeto e nitrato, N/S próxima a 1,6, e bicarbonato de sódio
ou de potássio (1g.L-1 e 2g.L-1) foram inoculados com biofilme ou células suspensas,
provenientes de reator operado em escala piloto para remoção de nitrogênio e enxofre de
esgoto doméstico real. Frascos sem sulfeto e abiótico 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. As células suspensas e imobilizadas foram
capazes de acoplar a oxidação do sulfeto com a redução de nitrato, na presença de sódio ou
de potássio em concentração de até 771mg.L-1 e 1256mg.L-1, respectivamente. O processo foi
estável durante todo o tempo de incubação, de 25 a 32 dias. Produção de nitrogênio
amoniacal não foi observada e nem acúmulo de nitrito. A desnitrificação autotrófica ocorreu
de maneira semelhante independente da concentração e fonte inorgânica de carbono, da
concentração aplicada dos íons sódio e potássio e da biomassa estar em suspensão ou
imobilizada. Entretanto, o padrão de bandas obtido pelo DGGE foi diferente entre os
tratamentos, principalmente entre as células imobilizadas e em suspensão, mostrando que
distintos microrganismos podem ter sido selecionados.
Introdução
A remoção de nitrogênio através da desnitrificação autotrófica utilizando compostos
reduzidos de enxofre (HS-, H2S, S0, S2O32-, S4O62- ou SO32-, entre outros) é uma alternativa
promissora para a desnitrificação e remoção de sulfeto de águas residuárias industriais e
domésticas. Os compostos reduzidos de enxofre, sub-produtos 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) (Cardoso et al., 2006; Foresti et al., 2006., Moraes, 2009;
Souza, 2011). Bactérias pertencentes às classes α; β; λ e ε- Proteobacteria, com metabolismo
autotrófico anaeróbio estrito bem como facultativo participam do processo de remoção de
nitrato via oxidação de sulfeto (Shao et al., 2010). Dentre os isolados tem-se: Pseudomonas
stutzeri (Mastrinelli, 2010; Mahmood et al., 2009), Paracoccus pantotrophus (Rainey et al.
1999) Thiobacillus denitrificans (Beijerinck 1904); Sulfurimonas denitrificans (Takai et al.
2006).
Os estudos fundamentais da desnitrificação autotrófica via oxidação de sulfeto são
realizados, em sua grande maioria, em reatores operados em regime de batelada alimentada ou
contínuo, a fim de minimizar a toxicidade que pode ser causada pelo sulfeto bem como pelo
sódio (Moraes, 2009; Souza 2011) e potássio. Apesar de tal toxicidade poder vir a ocorrer,
estudos a este respeito foram encontrados somente para arquéias metanogênicas (Bashir e
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Matin, 2004; 2005). Visto as potencialidades que a desnitrificação autotrófica via oxidação de
sulfeto encerra, o conhecimento dos interferentes do processo e sua ação na microbiota são
imprescindíveis.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi investigar o comportamento da
desnitrificação autotrófica com sulfeto como doador de elétrons na presença de diferentes
concentrações de sais de sódio e de potássio e biomassa imobilizada e suspensa. Para tanto
ensaios foram realizados com bicarbonato de sódio e de potássio (1g.L-1 e 2g.L-1) em
biomassa suspensa e imobilizada alimentada periodicamente com sulfeto de sódio em
concentração de 15 a 30 mg.L-1-S-SDT e nitrato de potássio em concentração de 15 a 30
mg.L1-N-NO3-, de modo a obter relação N/S próxima à estequiométrica (N/S=1,6). A
comunidade microbiana foi analisada por eletroforese em gel de gradiente desnaturante
(DGGE).
Material e Métodos
Inóculo
Células imobilizadas em matriz de poliuretana foram coletadas no compartimento
anóxico do reator em escala piloto tratando esgoto sanitário real para desnitrificação
autotrófica com sulfeto como doador de elétrons (Souza, 2011). No período da coleta o reator
estava estável, sendo operado com afluente nitrificado contendo de 10 a 20 mg.L-1 de N-NO3
e 6 mg.L-1 de S-SDT. A biomassa permaneceu em geladeira, sob atmosfera anaeróbia, até o
momento do uso, 20 dias após a coleta.
Procedimento experimental
Um total de 10 cubos de espuma de poliuretana contendo biofilme ou células em
suspensão (15%v/v), desprendidas do biofilme manualmente, foi transferido para frascos tipo
Duran® com volume total de 100mL, contendo água residuária sintética simulando efluente
nitrificado de tratamento de águas residuárias municipais (Moraes, 2009), acrescida de
sulfeto de sódio (15 a 30 mg.L-1-S) e nitrato de potássio (15 a 30 mg.L-1-N) como doador e
aceptor de elétrons, respectivamente. Frascos contendo bicarbonato de sódio ou de potássio,
em concentrações de 1g.L-1 ou 2g.L-1 e células imobilizadas foram montados, bem como
frascos contendo bicarbonato de sódio ou de potássio (1 g.L-1) e células em suspensão. As
concentrações teóricas iniciais de sódio, presente no bicarbonato foram de 274 mg.L-1 e 548
mg.L-1 para 1g.L-1 e 2.g.L-1 de NaHCO3, respectivamente. As concentrações teóricas iniciais
de potássio presente no bicarbonato foram de 390 mg.L-1 e 780 mg.L-1 para 1g.L-1 e 2.g.L-1
de KHCO3, respectivamente. A atmosfera gasosa dos frascos reatores (40mL) foi preenchida
com mistura de N2/CO2 (70:30%). O dióxido de carbono e o bicarbonato foram utilizados
para o tamponamento do sistema (pH entre 7 e 8) e também como fonte de carbono
inorgânico para a desnitrificação autotrófica.
Frasco sem adição de sulfeto, com bicarbonato de sódio (1 g.L-1 ) e nitrato de potássio
foi montado para verificar a desnitrificação heterotrófica endógena. Frasco abiótico com
sulfeto, nitrato e bicarbonato de sódio (1 g.L-1) foi montado para verificar o comportamento
do nitrato e sulfeto na ausência de atividade biológica.
Os frascos foram incubados no escuro, à temperatura de 300C, sem agitação, por
período de 25 a 32 dias. O monitoramento da desnitrificação autotrófica foi realizado
periodicamente avaliando-se o consumo de sulfeto e de nitrato no meio líquido. Sulfato,
nitrito e nitrogênio amoniacal também foram determinados. A cada consumo de nitrato e de
sulfeto, nitrato de potássio (15 a 30mg.L-1 de N-NO3-) e sulfeto de sódio (15 a 30 mg.L-1-S)
foram adicionados, de modo a manter relação teórica de N/S=1,6. Devido a dificuldades na
dosagem de sulfeto nas condições teóricas pré-estabelecidas, a concentração determinada era
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freqüentemente inferior à teórica adicionada, resultando em relação N/S superior à
estequiométrica (N/S=1,6).
A água residuária sintética e soluções estoques de bicarbonato de sódio, bicarbonato
de potássio, nitrato de potássio e sulfeto de sódio foram preparadas sob condições de
anaerobiose (fluxo de N2) e esterilizadas por calor úmido em autoclave
(1210C/1atm/15minutos). Todos os procedimentos de montagem dos experimentos foram
realizados sob condição de anaerobiose e assepsia.
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.
Caracterização da comunidade microbiana
A análise da comunidade bacteriana presente no inóculo e no final do período de
incubação de cada condição imposta foi realizada pela técnica da eletroforese em gel de
gradiente desnaturante (DGGE). O DNA genômico foi extraído pela metodologia descrita em
Griffths et. al. (2000) com algumas modificações para melhor se adequar às amostras
estudadas. A concentração de DNA foi determinada em NanoDrop ND2000
Spectrophotometer (Intas, Göttingen, Germany). A qualidade e o número de pares de bases do
DNA foram verificados em géis de agarose 1% a 75V por 30 minutos, em tampão TAE 1X
(tris-acetato 0,004M;EDTA 0,001M) corados com o corante loading dye e usando o padrão de
massa molecular High DNA mass ladder (0,5 µg.µL-1). Os fragmentos dos genes 16S rRNA
foram amplificados pela técnica de 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 70-30%. A montagem
dos géis e a separação dos fragmentos de DNA foram realizadas em um sistema formador de
gradiente Modelo 475 (Bio-Rad). As amostras foram corridas por 16horas/600C/75V em
tampão TAE 1X (tris-acetato 0,04M; EDTA 0,001M). 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. A análise do
gel de DGGE foi realizada pelo software BioNumerics versão 2.5. A construção do
dendograma foi feita por meio do índice de Jaccard, coeficiente de
similaridade estatístico usado para comparar a similaridade e diversidade da amostra
de conjuntos (Goodall, 1966).

Resultados e Discussão
As Figuras 1 e 2 mostram o consumo de sulfeto, formação de sulfato, consumo de
nitrato, formação e consumo de nitrito para cada condição experimental. A Tabela 1 mostra a
concentração aplicada, durante todo o período de incubação, de sulfeto e de nitrato e a
concentração formada de sulfato para cada condição experimental.
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(a)biomassa imobilizada; NaHCO3 (1g.L-1)

(b)biomassa imobilizada; NaHCO3 (2g.L-1)

(c) biomassa suspensa; NaHCO3 (1g.L-1)

Figura 1. Variação temporal das concentrações de N-nitrato (), N-nitrito (∆), S-sulfeto () e
S-Sulfato () nas condições experimentais impostas.
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(a)biomassa imobilizada; KHCO3 (1g.L-1)

(b)biomassa imobilizada; KHCO3 (2g.L-1)

(c) biomassa suspensa; KHCO3 (1g.L-1)

Figura 2. Variação temporal das concentrações de N-nitrato (), N-nitrito (∆), S-sulfeto () e
S-Sulfato () nas condições experimentais impostas.
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Tabela 1: Concentrações adicionadas de sulfeto e de nitrato e concentrações de sulfato nos
frascos reatores durante todo o período de incubação.
N-NO3-

S-SDT

S-SO4-

biomassa imobilizada, NaHCO3 (1g.L )

(mg.L-1)
218

(mg.L-1)
227

(mg.L-1)
213

biomassa imobilizada, NaHCO3 (2g.L-1)

200

215

247

Frascos
-1

-1

biomassa suspensa, NaHCO3 (1g.L )

201

224

225

-1

207

200

200

-1

183

200

234

174

204

226

biomassa imobilizada, KHCO3 (1g.L )
biomassa imobilizada, KHCO3 (2g.L )
-1

biomassa suspensa, KHCO3 (1g.L )

De acordo com as Figuras 1 e 2, durante os 25 a 32 dias de incubação, a
desnitrificação autotrófica via oxidação de sulfeto apresentou comportamento semelhante
independente da concentração e fonte inorgânica de carbono e da biomassa estar em
suspensão ou imobilizada. Redução de nitrato e oxidação de sulfeto ocorreu nos primeiros
quatro dias de incubação, demonstrando biomassa ativa a tal metabolismo. Este resultado era
esperado, uma vez que o inóculo foi proveniente de um reator em escala piloto tratando
esgoto sanitário real para remoção de nitrato com sulfeto como doador de elétrons (Souza,
2011). Consumo de sulfeto e nitrato ocorreu em dois dias, sulfato foi formado e nitrito não
acumulou, sendo formado no início do período de incubação, com posterior consumo. A
quantidade de nitrogênio amoniacal presente inicialmente na água residuária sintética foi de
10mg.L-1 e consumo de 3 a 5mg.L-1 foi observado em todas as condições. Nitrogênio
amoniacal não foi formado, demonstrando a não ocorrência da redução dissimilativa do
nitrato à amônia. A Tabela 1 mostra que sulfeto foi quantitativamente recuperado como
sulfato em valores bem próximos da reação estequiométrica (equação 1). Em algumas
condições experimentais, a concentração determinada de enxofre presente no sulfato foi maior
que a quantidade adicionada de sulfeto (Tabela 1). Isto provavelmente foi decorrente das
dificuldades na dosagem de sulfeto nas condições teóricas pré-estabelecidas, em virtude
provavelmente da volatilização para o headspace em valores de pH próximos ao neutro
(Speece, 1983). A recuperação estequiométrica do sulfeto à sulfato e tiossulfato à sulfato
também foi observada por Cardoso et al. (2006), Moraes (2009) e Amin et al. (2010), no
estudo da desnitrificação autotrófica com compostos reduzidos de enxofre em sistemas
inoculados com lodos de reatores operados para o tratamento de esgotos domésticos e
industriais.
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 7,0-8,0 (Shao et al., 2010) o controle do
pH é de fundamental importância. Os sais de bicarbonato de sódio e de potássio nas
concentrações utilizadas (1g.L-1 e 2g.L-1) associado à atmosfera contendo inicialmente 30%
de CO2, foi suficiente não somente como fonte inorgânica de carbono para a desnitrificação
autotrófica durante todo o período de incubação como também para a manutenção do pH na
faixa de 7,5-8,0 mesmo com adições periódicas de sulfeto de sódio, solução alcalina que
eleva o pH de meios pouco tamponados. Embora não tenha sido quantificado o nitrogênio
gasoso, o processo de desnitrificação autotrófica via oxidação do sulfeto foi estabelecido nas
condições nutricionais e operacionais impostas, pois o nitrato foi reduzido sem acúmulo de
nitrito e/ou nitrogênio amoniacal e sulfato foi formado em concentração próxima à
estequiométrica. Os resultados demonstram também que a concentração de sódio adicionada,
presente no sulfeto de sódio e bicarbonato de sódio, a de potássio presente no bicarbonato de

278

potássio e nitrato de potássio (Tabela 2), não provocou inibição das bactérias desnitrificantes
autotróficas oxidantes de sulfeto. Em sistemas anaeróbios, estudos referentes à inibição por
sódio ou potássio foram reportados para as arquéias metanogênicas (Bashir e Matin, 2004;
2005). Os autores observaram que quando a microbiota foi exposta a aumentos gradativos dos
íons sódio ou potássio, concentração de sódio ou de potássio inferior a 1000mg.L-1 ou
1950mg.L-1, respectivamente, não provocou inibição da metanogênese e remoção da matéria
orgânica. A inibição foi observada em concentração de sódio ou de potássio acima de 6g.L-1
ou 7g.L-.
Tabela 2: Concentrações finais de sódio e potássio nos frascos reatores
Na

Frascos

-1

K

(mg.L )
biomassa imobilizada, NaHCO3 (1g.L )
628

(mg.L-1)
489

biomassa imobilizada, NaHCO3 (2g.L-1)

771

470

-1

-1

biomassa suspensa, NaHCO3 (1g.L )

596

560

-1

294

972

-1

266

1256

323

894

biomassa imobilizada, KHCO3 (1g.L )
biomassa imobilizada, KHCO3 (2g.L )
-1

biomassa suspensa, KHCO3 (1g.L )

Com relação à desnitrificação heterotrófica, a Figura 3a demonstra que tal processo foi
significativo nos primeiros quatro dias de incubação, resultante do carbono endógeno do
inóculo. No entanto, após a primeira e única realimentação com nitrato, desnitrificação
heterotrófica foi lenta com remoção de 28 mg.L-1N-NO3- em 20 dias de incubação,
provavelmente resultante da endogenia celular. O ensaio abiótico demonstra que nitrato não
sofreu variação considerável no decorrer do tempo de incubação (Figura 3b). O mesmo não
ocorreu para sulfeto, com diminuição da concentração (Figura 3b) no decorrer do tempo de
incubação. Este resultado pode ser atribuído à volatilização para o headspace como também
da oxidação química pelo residual de oxigênio que poderia estar presente. Consumo abiótico
de sulfeto foi também observado por Souza (2011). Apesar do consumo abiótico de sulfeto
ocorrer, bem como a desnitrificação heterotrófica, as Figuras 1 e 2 demonstram que o
processo de desnitrificação foi devido principalmente à atividade biológica com uso de sulfeto
como doador de elétrons.

(a)

(b)

Figura 3. Variação temporal da concentrações de N-nitrato (), N-nitrito (∆) no frasco sem
adição de sulfeto (a) e de N-nitrato (), S-sulfeto () no frasco abiótico (b).
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Caracterização Microbiológica
A análise da comunidade microbiana feita pela DGGE (Figura 4) mostra variação no
padrão de bandas entre o inóculo e as condições estudadas, mostrando enriquecimento de
populações desnitrificantes autotróficas.

Jaccard (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]

100

90

80

70

dg2701i Flávia

60

50

40

30

dg2701i Flávia

1
2
4
5
6
3

G1
G2
G3

7

Figura 4. Perfil de bandas de DGGE para o domínio Bacteria, com escala de porcentagem de
similaridade, do inóculo (7) e dos frascos reatores: 1-biomassa imobilizada, KHCO3 (2g.L-1);
2-biomassa imobilizada, KHCO3 (1g.L-1); 3-biomassa suspensa, KHCO3 (1g.L-1); 4-biomassa
imobilizada, NaHCO3 (2g.L-1); 5-biomassa imobilizada, NaHCO3 (1g.L-1); 6-biomassa
suspensa, NaHCO3 (1g.L-1)
A análise do gel de DGGE pelo índice de Jaccard mostra a microbiota distribuída em
três agrupamentos (G1, G2 e G3) com similaridade de cerca de 60% em cada grupo. Os
grupos G1 e G2 foram formados pelas células imobilizadas na presença dos cátions potássio
(G1) e sódio (G2), independentes da concentração do carbono inorgânico. Apesar da
concentração inicial de sódio e potássio ser diferente, a microbiota foi enriquecida com adição
freqüente de sulfeto de sódio e nitrato de potássio, o que resultou em concentração final de
sódio e potássio semelhante entre os frascos com KHCO3 (1g.L-1 ou 2g.L-1) (Tabela 2), que
formam o G1 e entre os frascos com NaHCO3 (1g.L-1 ou 2g.L-1) (Tabela 2), que formam o
G2. Os resultados do primeiro e segundo agrupamentos demonstram, portanto, que para a
biomassa imobilizada os cátions sódio e potássio tiveram influencia na composição da
comunidade microbiana. A comunidade presente nas concentrações entre 266 a 294 mg.L-1 de
sódio e 972 a 1256 mg.L-1 de potássio (G1) foi 40% similar à comunidade presente nas
concentrações entre 628 a 771 mg.L-1 de sódio e 470 a 489 mg.L-1 de potássio (G2), indicando
que diferentes grupos podem ter sido selecionados. As células suspensas formaram um
terceiro grupo, o G3, independente da concentração de sódio e potássio (Tabela 2). Este grupo
apresentou similaridade de 60% e diferenciou-se 70% dos grupos com células imobilizadas
(G1 e G2). Os agrupamentos das células imobilizadas e suspensas por sua vez, diferenciaramse 70% e 60%, respectivamente, do inóculo. Estes resultados demonstram que as condições
nutricionais e operacionais estudadas propiciaram o selecionamento de diferentes
microrganismos, a partir do inóculo. Visto que o processo de desnitrificação autotrófica
associado à oxidação de sulfeto foi semelhante para todas as condições (Figuras 1 e 2), os
diferentes grupos microbianos selecionados pelas variáveis impostas aos sistemas (Figura 4),
provavelmente apresentaram capacidades metabólicas semelhantes, ou seja, apresentaram
redundância funcional. Isto é importante para manutenção da estabilidade do sistema, pois
quanto maior a redundância funcional e a diversidade de organismos em um ecossistema,
maior sua resiliência, ou seja, mais rápido o ecossistema pode retornar ao equilíbrio.
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Conclusões
A desnitrificação autotrófica via oxidação completa de sulfeto a sulfato ocorreu de
maneira semelhante com biomassa imobilizada ou suspensa, independente da concentração
inicial de bicarbonato de sódio ou de bicarbonato de potássio utilizada. Concentrações de até
771mg.L-1 de sódio e 1256mg.L-1 de potássio, não afetaram o processo de desnitrificação. No
entanto, o índice de Jaccard indicou que tais concentrações de sódio e potássio resultaram na
formação de diferentes agrupamentos microbianos de células imobilizadas e de células
suspensas. As diferentes populações de microrganismos possivelmente com as capacidades
metabólicas semelhantes mediaram a desnitrificação autotrófica com sulfeto como doador de
elétrons. A biomassa suspensa enriquecida nas condições de estudo apresentou similaridade
maior com o inóculo do que a biomassa imobilizada.
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Resumo. Este projeto de pesquisa visa à investigação do desempenho do biopolímero
experimental desenvolvido pela empresa 3M na coagulação, floculação e centrifugação da
vinhaça bruta como tratamento físico-químico e a biodigestão anaeróbia do lodo gerado neste
tratamento, além do potencial de geração de biogás através deste processo. O tratamento da
vinhaça com a aplicação do Biopolímero 3M tem, supostamente, potencial para reduzir a
carga orgânica significativamente e potencializar a produção de metano, através da eventual
inibição da sulfetogênese. Além disso, será avaliada a concentração de nutrientes no lodo e a
possibilidade de utilizá-lo como fonte de húmus ou condicionador de solo para fins agrícolas
ou de recuperação de solos degradados. Os ensaios de coagulação e floculação serão
realizados no Teste de Jarros. A fase subsequente será a centrifugação do efluente floculado,
para separação dos flocos formados do líquido. Ao fim do processo de centrifugação, a fase
líquida será encaminhada para um reator UASB, o qual será foco de outra pesquisa, e a fase
sólida para um biodigestor em escala de bancada, sendo este último o objeto de investigação
desta pesquisa.
Introdução
No ano de 2005, no estado de São Paulo, foi homologada a Norma Técnica CETESB
P4.231 intitulada “Vinhaça – Critérios e procedimentos para aplicação no solo agrícola”, que
tem como objetivo estabelecer os critérios e procedimentos para o armazenamento, transporte
e aplicação da vinhaça, gerada pela atividade sucroalcooleira no processamento de cana-deaçúcar, no estado de São Paulo.
Por outro lado há, atualmente, crescente interesse na produção de metano e hidrogênio
a partir da vinhaça. Diversos procedimentos que permitam melhorar o aproveitamento da
vinhaça e facilitar o processo de tratamento estão sendo procurados. Estudos anteriores
indicam que tratamentos físico-químicos podem ser aplicados para o tratamento da vinhaça.
O processo físico-químico por coagulação-floculação é o método mais utilizado para
tratar a vinhaça em escala piloto e industrial. Em escala industrial, é utilizado para remover
sólidos suspensos e sólidos coloidais com eficiência de 20 a 30% (López-López et al. 2010).
Em nivel laboratorial, um efluente anaeróbico de vinhaça foi tratado com 3,3 g/L de
Al2(SO4)3 em pH 3 alcançando uma remoção de 70% de cor e 37% de DQO (Meza-Pérez et
al. 1996). Linerio-Gil e Gusmán-Carrillo (2004) utilizaram 5 mg/L de Al2(SO4)3 mais 1,5
mg/L de um polímero comercial no processo de coagulação-floculação, conseguindo remoção
de 25% de demanda química de oxigênio (DQO). Heredia et al (2005) aplicaram um processo
integrando Fenton-coagulação/floculação para a depuração de vinhaça de destilaria de vinho e
obtiveram uma remoção de DQO de 74% para seguintes condições ótimas de operação do
processo: [H2O2] = 0,5 mol/L usando uma relação de concentração ideal [H2O2]o:[Fe2+] o = 15
mol/mol. Um trabalho visando desenvolver uma metodologia para o tratamento de vinhaça,
via coagulação e floculação, foi realizado por Gonçalves e Silva (1998) e os melhores
resultados ocorreram para óxido de cálcio e sulfato ferroso, com valores de pH próximos a
12,4, cuja remoção foi de 52 e 44% respectivamente.
Entretanto, esse processo apresenta o incoveniente de gerar grandes quantidades de
lodo, além de aumento dos custos para as doses de coagulante ou polímero. O tratamento e
disposição final adequada do lodo é um problema que exige dispêndio dos recursos
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financeiros e materiais usados nas estações de tratamento de águas residuárias. No que diz
respeito ao tratamento de lodo oriundo de sistema de tratamento físico-químico da vinhaça
não foram encontrados estudos realizados e apresentados na literatura, sendo, portanto, um
campo que ainda necessita ser explorado.
Assim, este projeto foi planejado para avaliar o desempenho do Biopolímero 3M na
coagulação, floculação e centrifugação da vinhaça bruta como tratamento físico-químico e seu
efeito na biodigestão anaeróbia do lodo gerado no tratamento, além do potencial de geração
de biogás através deste processo.
O tratamento da vinhaça por meio da aplicação do Biopolímero 3M possibilitaria uma
redução da carga orgânica do efluente, melhorando as condições de tratabilidade em reatores
anaeróbios. Além disso, o Biopolímero poderia potencializar a produção de metano, através
da eventual inibição da sulfetogênese.
Sendo assim, o estudo sobre os efeitos do Biopolímero 3M aplicado à vinhaça
possibilitaria a comprovação da melhoria da qualidade do efluente tratado e avaliação da
produção de metano através da biodigestão do lodo gerado.
Material e Métodos
O tratamento físico-químico com aplicação do biopolímero 3M será realizado em um
Teste de Jarros, no qual serão definidos os melhores valores dos parâmetros adotados:
gradiente de velocidade, tempo de mistura e dosagem do produto.
Após a coagulação e floculação, realizar-se-á a centrifugação das amostras. Em
seguida, a fase líquida será direcionada para o tratamento anaeróbio em reator UASB em
escala de bancada, projetado para operar com elevada carga orgânica e a fase sólida, que é o
objetivo desta pesquisa, será tratada em um biodigestor de alimentação por batelada. Todos os
experimentos serão realizados em câmara com temperatura controlada.
A instalação e operação do sistema, além de todas as análises serão realizadas no
Laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos.
A Figura 1 apresenta o fluxograma das etapas adotadas no tratamento da vinhaça de
cana-de-açúcar.
Vinhaça
in natura

Coagulação /
Floculação

Lodo

Biodigestor

Biopolímero 3M

Efluente

Centrifugação

Reator UASB

Figura 1 – Fluxograma das etapas de tratamento

Água residuária
A vinhaça in natura com alta carga orgânica proveniente da produção de álcool
utilizando cana-de-açúcar como matéria prima deverá ser a água residuária empregada nesta
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pesquisa e será armazenada em geladeira (aproximadamente 4ºC) para evitar alterações de
suas características.
Separação de fases
Para realizar a coagulação e floculação com a aplicação do biopolímero 3M será
utilizado o equipamento para Teste de Jarros Tecnal Milan. A vinhaça será, então, separada
em duas fase, a líquida (sobrenadante) e o lodo sedimentado. A sedimentação será auxiliada
com o uso de uma centrífuga de bancada Tecnal Excelsa II.
Biodigestor de lodo
A estabilização do lodo será realizada em frascos DURAN com capacidade de 500
mililitros, simulando um biodigestor e sua alimentação será realizada por batelada. Este terá
uma saída para o biogás onde possibilitará sua medição e determinação da sua composição.
Produção e composição do biogás
Para medir a produção de biogás serão utilizados frascos Mariotte, que permitem
determinar o volume produzido por deslocamento de um volume equivalente de um líquido.
Para determinar a composição do gás será utilizado um cromatógrafo gasoso.
Tipo de Coagulante
Para este projeto será empregado como coagulante um polímero orgânico natural
desenvolvido pela empresa 3M. A escolha por este agente coagulante se deu pelo fato deste
possibilitar, hipoteticamente, uma redução considerável da carga orgânica após tratamento
físico-químico e potencializar a produção de metano.
Análises físico-químicas
As análises físico-químicas de monitoramento para avaliar o comportamento do
tratamento físico químico da vinhaça e do biodigestor do lodo serão: pH; alcalinidade a
bicarbonato; demanda química de oxigênio (DQO); demanda bioquímica de oxigênio (DBO);
sólidos totais, suspensos, dissolvidos, fixos e voláteis; sulfato; sulfeto total dissolvido;
sulfito; fósforo total, potássio, nitrogênio amoniacal e nitrogênio total Kjeldahl (NTK).
Resultados Esperados
Os resultados esperados com o tratamento físico-químico da vinhaça com aplicação do
biopolímero 3M são reduções significativas da carga orgânica no efluente, com valores de
redução de DQO de 70 a 80%, e concentração de nutrientes no lodo gerado a partir deste
processo.
Espera-se, também, a geração de biogás com maior porcentagem de metano em sua
composição, devido à suposta inibição da sulfetogênese causada pela aplicação do
biopolímero 3M. Com isso, teremos a geração de biogás com maior poder calorífico.
Conclusões
Através deste estudo poderemos ter resultados conclusivos sobre a concentração de
nutrientes que se poderá conseguir no lodo pelo processo de tratamento físico químico da
vinhaça com aplicação do biopolímero 3M, tornando-se um importante insumo agrícola e
aumentando o raio econômico de transporte deste material por unidade de nutriente. Além
disso, existe a capacidade de produção de biogás através da digestão anaeróbia do lodo para
que haja sua estabilização com maior porcentagem de metano em sua composição e,
consequentemente, maior poder calorífico que poderá ser utilizado para geração de energia.

285

Referências Bibliográficas

Gonçalves, C.A.S.; Silva, E.L. Tratamento Físico-Químico da Vinhaça. In: XXVII Congresso
Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, Porto Alegre. Anais, Ref. I-021.
2000.
Heredia, J. B. de, Dominguez, J.R. and Partido, E. (2005). Physico-chemical treatment for the
depuration of winedistillery wastewaters (vinasses). Water Science and Technology, 51(1),
p. 159–166.
Linerio-Gil, JE; Guzmán-Carrillo, A (2004) Tratamiento de efluentes y aprovechamiento de
residuos. In: Gschaedler-Mathis AC (ed) Ciencia y tecnología del tequila; Avances y
perspectivas. Centro de Investigacio´n y Asistencia em Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco (CIATEJ). Guadalajara, México, p 258–284.
López-López, A; Davila-Vazquez, G; León-Becerril, E; Villegas-Garcı´a, E; GallardoValdez, J (2010) Tequila vinasses: generation and full scale treatment processes. Rev
Environ Sci Biotechnol, 9, p. 109–116.
Meza-Pérez, A; Briones-Méndez, R; Ilangovan, K (1996). Floculación-coagulación como pos
tratamiento del efluente de un reactor anaerobio que trata vinazas tequileras. In:
Proceedings of the XXV Congresso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
Cidade do México, México.

286

Dinâmica de formação de biofilme sobre polietileno de baixa
densidade em reatores anaeróbios alimentados com vinhaça
Antônio Djalma Nunes Ferraz Júnior 1; Marcelo Zaiat 2
1

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento;
2
Professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP.

Resumo. A dinâmica de formação do biofilme gerado a partir da vinhaça, resultante da
produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, foi avaliada por meio de reatores anaeróbios
horizontais de leito fixo diferencial (RAHLFD) utilizando matrizes de polietileno de baixa
densidade (PEBD) como material suporte. A microscopia de contraste de fase indicou a
presença de biofilme a partir do 25° dia quando foi observada a presença de aglomerados de
bacilos com endósporos, semelhantes aos clostrídeos, aglomerados de bacilos delgados e
arranjos de células cocóides. Estes resultados foram corroborados pela microscopia
eletrônica de varredura (MEV), que demonstrou o estágio de colonização a partir do 25° dia
com a predominância de microcolônias. Concomitantemente, a análise do gel de DGGE
indicou maior diversidade microbiana no 30° e 35° dia, e apesar de crescente similaridade
entre os grupos tenha sido observada, não foi possível inferir sobre uma possível
estabilização no processo de colonização das matrizes de PEBD, necessitando período maior
de monitoramento. Visto que o objetivo dos RAHLFD é reproduzir condições operacionais
impostas a reatores (escala de bancada ou piloto) é possível que o processo de estabilização
de biofilme e partida de reatores acidogênicos de leito fixo, alimentados com vinhaça, seja
superior a 35 dias.
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 já
existentes relacionados ao processamento da cana-de-açúcar, aumentam proporcionalmente.
A vinhaça, resíduo desse processo, destaca-se pelo grande volume gerado por litro de
álcool produzido e alta concentração de matéria orgânica. Representa, assim, grande impacto
ambiental quando disposta sem o devido tratamento e em locais inapropriados. Para contornar
esse problema, umas das alternativas disponíveis é o tratamento biológico desse efluente
capaz de degradá-lo, diminuindo a concentração de matéria orgânica e gerando biogás que
pode ser utilizado para a geração de energia.
Nesse contexto, os processos biológicos de tratamento, mais especificamente, a
digestão em reatores anaeróbios é um atrativo método biotecnológico para redução de
poluentes orgânicos, bem como produção de um composto específico.
Dentre as configurações de reatores, os reatores de leito fixo apresentam a vantagem
de reter biomassa adaptada com elevada atividade e resistência a choques (McInerney, 1988).
Além disso, têm sido bastante aplicado no tratamento de águas residuárias e na produção de
hidrogênio. Silva et al. (2006) estudaram diversos meios suportes aplicados à imobilização de
bactérias redutoras de sulfato e concluíram que o PEBD são os mais adequados para
imobilização de bactérias hidrolíticas e fermentativas. Posteriormente, Fernandes (2008)
indicou o uso do PEBD em reatores acidogênicos de leito fixo para produção de hidrogênio
devido ao caráter operacional comparado com a argila expandida e o carvão vegetal.
Nos biofilmes, as bactérias, de uma forma geral, podem alternar entre o estado
planctônico (free-swimming) e o estado séssil. Esse último pode apresentar comunidades
densas e multicelulares denominadas biofilmes (Donlan e Costerton, 2002). Comparado com
as bactérias planctônicas, as bactérias quando em arranjos de biofilmes são mais resistentes a
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estresses ambientais e a agentes microbianos (Ying et al., 2009).
Embora complexa e não totalmente compreendida, a formação de 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 (Loosdrecht et al., 1990).
A partir do exposto, este trabalho propõe avaliar a dinâmica de formação do biofilme
em partículas de polietileno de baixa densidade, permitindo maior conhecimento sobre a
composição e a distribuição dos microrganismos envolvidos no processo de degradação da
vinhaça.
Material e Métodos
Para atingir os objetivos propostos, foi utilizado 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).
Os reatores diferenciais apresentam um volume total de 15 mL, com 2,9 cm de
diâmetro e 2,4 cm de comprimento (Figura 1a). Estes, por sua vez, foram operados, em
paralelo, em câmara termostática (30°C), alimentados com vinhaça por meio de uma bomba
peristáltica Gilson Minipuls de 8 canais. Além disso, o aparato era composto por um
reservatório de 4L que permaneceu em ambiente refrigerado (4°C) como forma de preservar
as características do efluente (Figura 1b).

Figura 1 – a. Desenho esquemático do reator diferencial; b. Aparato experimental utilizado no
experimento em circuito aberto. Onde: 1. Reatores diferenciais; 2. Reservatório sob agitação;
3. Refrigerador; 4. Agitador magnético; 5. Amostrador de substrato; 6. Bomba peristáltica; 7.
Câmara termostática a 30°C.
Suporte de imobilização
O meio suporte utilizado foi o PEBD resultante da sobra da reciclagem, fornecido pela
usina de reciclagem Interplas, São Carlos, São Paulo. As matrizes de PEBD apresentaram
comprimento de 6 a 8 mm, perfazendo uma porosidade de leito aproximada de 59%. Este
suporte se mostrou adequado à imobilização de biomassa acidogênica (Silva et al. 2006;
Fernandes et al. 2008), sendo amplamente utilizado pelo grupo de pesquisa do Laboratório de
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Processos Biológicos da EESC/USP para produção de hidrogênio (Peixoto, 2008; AnzolaRojas 2010; Lima, 2011).
Operação dos RALFHD
A inoculação dos RALFHD ocorreu pelo processo de auto fermentação. Assim,
durante os 5 primeiros dias de operação, os reatores foram alimentados com vinhaça préfermentada (vinhaça inicialmente com pH de 6,5, mantida em repouso por três dias, em
recipiente aberto). A partir do 5° dia de operação, os reatores foram alimentadas em regime
contínuo, com vinhaça bruta e pH igual a 6,5. O ajuste do pH foi realizado com NaOH 50% e
NaOH 1M, para ajuste fino. A velocidade superficial do líquido utilizado dentro do reator foi
de 0,01 cm.s-1, valor determinado de acordo com a seguinte expressão:
Onde Q é a vazão do líquido, A é a área da seção transversal do reator e ℇ é a
porosidade do meio.
Durante o período experimental, os reatores foram operados em paralelo. Contudo,
cada reator foi retirado do sistema e desmontado, em diferentes dias, ao longo do ciclo (5°,
10°, 15°, 20°, 25°, 30° e 35° dia), perfazendo um total de 35 dias de operação. No final do
ciclo de cada reator, este era desmontado e se coletavam as matrizes de PEBD para as análises
de microscopia ótica e eletrônica de varredura para observação das morfologias e arranjos
celulares dos microrganismos aderidos ao suporte, além do acompanhamento temporal das
concentrações de sólidos voláteis aderidos as matrizes de PEDB.
Métodos analíticos
A biomassa foi quantificada de acordo com Ribeiro (2005) e APHA (2005).
Paralelamente, os meios suportes foram analisados ao final do ciclo de operação de cada
reator por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) segundo a técnica
desenvolvida por Nation (1983) e adaptada por Araújo (1994) para biofilmes constituídos de
bactérias. Para tal, foi utilizado um microscópio Philips, Modelo XL30 FEG e o software de
captura de imagens Link ISIS. Para as análises de microscopia de contraste de fase, os meios
suportes foram lavados com água destilada, e logo em seguida, examinados por microscopia
de contraste de fase com auxílio do microscópio Leica DMLB 100S acoplado a câmera HC
L3TP e ao software Imagem-Pro Plus, com sistema de aquisição de imagens.
Amostras para PCR-DGGE
A vinhaça auto fermentada foi coletada após o 5° dia de operação com o objetivo de
comparar a microbiota presente no tempo zero com a microbiota que aderiu às matrizes de
PEBD. A amostra foi centrifugada (6000 γ por 5 minutos, sob temperatura de 4°C). Em
seguida, o pellet foi ressuspendido em tampão PBS 1x e armazenado a -4°C até a extração do
DNA. Em relação ao meio suporte, as matrizes de PEBD foram retiradas do reator, após o
ciclo de operação para extração da biomassa. Para tal, 30 matrizes de PEBD foram
transferidas, para frascos de borosilicato contendo 20 mL de PBS 1x. Subsequentemente,
agitadas em mesa agitadora sob velocidade de 150 γ por 10 minutos seguido de sonicação, por
ultrassom, durante 3 minutos a 40W. O material sedimentado foi transferido para tubos
Falcon de 15 mL e armazenado a -4°C até a extração do DNA. O protocolo de extração de
DNA utilizado foi o proposto por Griffiths et al. (2000), para ambas as amostras. A
integridade e o número de pares de bases do DNA foram verificadas em gel de agarose (1%)
corado com brometo de etídio (0,5 mg.L-¹), utilizando marcador molecular (High Mass
Ladder, Invitrogen®). A visualização foi feita em fotodocumentador Eagle Eye II, Stratagene.
A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi realizada utilizando os primers universal 968FGC clamp e o 1392R para o domínio Bacteria (Nielson et al., 1999). Os produtos da PCR
foram visualizados em gel de agarose (1,4%) corado com brometo de etídio (0,5 mg.L-¹) e
visualizado em fotodocumentador Eagle Eye II, Stratagene. O marcador molecular (Low
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DNA Mass Ladder, Invitrogen®) foi utilizado como referência do tamanho do DNAr 16S
amplificado. Os fragmentos DNAr 16S amplificado foram separados em gel de gradiente
desnaturante de 30 – 70% (domínio Bacteria), cujo gradiente de 100% de desnaturação é
constituído por uréia (7M) e 40% (v/v) de formamida. O gel foi preparado em tampão TAE 1x
(tris 20 mM, ácido acético 10 mM, ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 0,5 mM e pH
8.0. O mesmo foi utilizado também como eletrólito na eletroforese. O gel foi submetido a um
campo elétrico de 130 V por 16 horas a 60°C (Muyzer et al., 1999). Após a eletroforese, o gel
foi corado com solução de brometo de etídio (0,5 mg.L-¹) por 15 minutos seguido de lavagem
com água destilada por 5 minutos. Em seguida, o gel foi exposto a luz UV (254 nm) e
fotodocumentado por meio do foto documentador Eagle Eye II, Stratagene. A análise do gel
de DGGE foi realizada pelo software BioNumerics versão 2.5. A construção do dendograma
foi realizado por meio do índice de Jaccard, coeficiente de similaridade estatístico usado para
comparar a similaridade e diversidade da amostra de conjuntos (Southwood e Hendson, 2000;
Magurran, 2004; Chao et al., 2005; Dos Santos e Reena, 2010).
Resultados e Discussão
Quantificação da biomassa aderida
A Figura 2 apresenta a concentração de biomassa por meio da quantificação indireta
dos sólidos suspensos totais aderidos ao meio suporte. Por esta Figura, observa-se que a
metodologia utilizada para quantificação da biomassa não foi adequada para o experimento.
Uma possível explicação para o reduzido crescimento da biomassa é o fato de que ela esteve
exposta a um efluente real que pode conter compostos que dificultem o crescimento celular,
necessitando um maior período de experimento visto que Silva et al., (2006) utilizaram PEBD
para adesão de BRS a partir de efluente sintético à base de extrato de carne, amido e sacarose
e quantificaram 2–23 mg SVT/g meio suporte, após 28 dias de operação.

Figura 2. Concentração de sólidos voláteis totais por grama de material suporte durante o
período experimental.
Caracterização morfológica do biofilme por microscopia de contraste de fase
As análises de microscopia de contraste de fase revelaram a presença de células com
morfologias semelhantes à leveduras durante todo o período experimental (Figura 3a, 3c e 3i).
Isto muito provavelmente está relacionado com a adição de fermentos à base de
Saccharomyces no processo de transformação da garapa e/ou melaço em álcool. Além de
células morfologicamente semelhantes às leveduras, predominância de bacilos foi observada
(Figura 3b, 3d, 3e, 3f e 3g). Tais morfologias permaneceram no sistema até o 20° dia, quando
além desses, houve o aparecimento de bacilos com endósporos, semelhantes aos clostrídeos e
aglomerado de bacilos delgados com inclusões. Estes últimos são possivelmente bactérias
sacarolíticas (Figura 3d e 3h).
Segundo Madigan et al. (2000) as bactérias sacarolíticas metabolizam açúcares na fase
fermentativa do processo anaeróbio e produzem subprodutos como o etanol, lactato, acetato
entre outros. Contudo, o produto da fermentação dependerá do gênero do microrganismo
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envolvido no processo (Khanal et al., 2004).
A partir do 25° dia de operação, aglomerados de bacilos com endósporos, semelhantes
aos clostrídeos, além de aglomerados de bacilos delgados e arranjos de células cocóides foram
observados. A presença de aglomerados pode indicar a fase de colonização por meio da
formação de microcolônia ou de biofilme (van Loosdrecht et al., 1990). Nos 30° e 35° dias,
aparentemente houve uma maior diversidade de morfologias microbianas e maior incidência
de aglomerados celulares. Entretanto, a presença de bactérias flageladas não foi observada no
sistema. Segundo Leslie e Roberto, (1998) e Gavín et al., (2002) as bactérias flageladas são
importantes no processo de formação de biofilme.
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Figura 3. Microscopia de contraste de fase da biomassa presente nos RAHLFD ao longo do
ciclo de operação. a. 5° dia de operação; b. 10° dia de operação; c. 15° dia de operação; d. 20°
dia de operação; e. 25° dia de operação; f. 30° dia de operação; g. 35° dia de operação; h.
arranjo de bacilos com endosporos; i. morfologia semelhante à levedura.
Caracterização do biofilme por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) revelaram a existência de
três estágios de imobilização. No estágio inicial de desenvolvimento do biofilme foram
encontradas células sob a superfície do PBD, distribuídas randomicamente (Figura 4a, 4b e
4c).
O estágio intermediário de formação do biofilme foi observado a partir do 20° dia de
operação (Figura 4d) quando foi possível identificar estruturas especiais da membrana celular
– fibrilas e polímeros – aumentando a interação entre a membrana e superfície sólida,
consolidando assim, a fixação dos microrganismos (van Loosdrecht et al., 1990).
O terceiro e último estágio, denominado de colonização foi observado a partir do 25°
dia e com mais intensidade a partir do 30° dia de operação. As células se apresentaram na
forma de microcolônias (Figura 4e) e na forma de biofilme (Figura 4f - 4i). Stoodley et al.
(2002) acrescentam que o biofilme pode se agregar em camada menos espessa (Figura 4h) ou
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em arranjos tridimensionais (Figura 4i). Esses mesmos autores mencionam, também, a
presença de canais que permitem o fluxo de líquido e gás, além da dispersão de nutrientes e
compostos excretados pela célula. Possíveis canais podem ser identificados na Figura 4i.
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Figura 4. MEV da superfície do PBD dos reatores diferenciais. a. 5° dia de operação; b. 10°
dia de operação; c. 15° dia de operação; d. 20° dia de operação; e. 25° dia de operação; f. 30°
dia de operação; g. 35° dia de operação; h. Presença de material extracelular entre as células
no 25° dia de operação; i. Aglomerado de diversas morfologias celulares.
Análises do gel de DGGE
A Figura 5 apresenta o dendograma que leva em consideração a presença e ausência
das bandas por meio do índice Jaccard. Por este índice, foi possível identificar dois grandes
grupos. O primeiro que agrupou o padrão de bandas das amostras da vinhaça pré-fermentada e
das amostras que compunha o biofilme no 30° e 35° dia. O segundo grupo reuniu o padrão de
bandas que compuseram a fase inicial de formação do biofilme, referente aos 25 primeiros
dias de operação do reator. Esses resultados são condizentes com os apresentados pela MEV
cujo processo de colonização, presença de microcolônia e biofilmes, são observados com
maior intensidade a partir do 30° dia de operação.
A similaridade entre o padrão de banda das amostras do 20° e do 25° dia foi de 72%,
comparando o ramo das amostras 20°-25° dia com o ramo das amostras 10°-15° dia, a
similaridade foi de 34%, esses ramos, por sua vez, comparados com o padrão de banda do 5°
dia apresentou similaridade de 24%. Esses resultados são condizentes com a dinâmica de
formação do biofilme, pois a similaridade entre os ramos aumentou em função do tempo.
Para o segundo grande grupo, a similaridade entre o padrão de banda das amostras do
30° e do 35° dia foi de 84%. Comparando o ramo das amostras 30°-35° dia com o padrão de
banda da vinhaça pré-fermentada essa similaridade diminui para 16%. Embora, crescente
similaridade entre os padrões de banda tenha sido observada, não foi possível inferir sobre
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uma possível estabilização no processo de colonização das matrizes de PEBD, necessitando
período maior de monitoramento.

Jaccard (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]

100

90

80

70

60

50

Djalma_Difer

40

30

20

Djalma_Difer

DR7dia
35°
DR6dia
30°
V
Vinhaça
DR5dia
25°
DR4dia
20°
DR3dia
15°
10°
DR2dia
DR1
5° dia

Figura 5. Dendograma do gel de DGGE para o domínio Bacteria utilizando o índice Jaccard.
Conclusões
A microscopia de contraste de fase e a MEV indicaram a presença de biofilme e
microcolônias a partir do 25° dia, quando foi observada a presença de aglomerados de bacilos
com endósporos, semelhantes aos clostrídeos; aglomerados de bacilos delgados e arranjos de
células cocóides. Concomitantemente, a análise do gel de DGGE indicou maior diversidade
de microrganismo no 30° e 35° dia de operação. Assim, conclui-se que a reprodução desse
ensaio em reatores acidogênicos de leito fixo, eventos como, desestabilização do sistema,
lavagem de células não aderidas, sensibilidade à cargas orgânicas, além de partida superior a
35 dias, possivelmente seriam observados.
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Resumo. A desnitrificação autotrófica acoplada à oxidação de sulfeto se mostra como uma
alternativa interessante para a remoção simultânea de nitrato/nitrito e sulfeto de águas
residuárias. A aplicação deste bioprocesso é especialmente vantajosa para o pós-tratamento
de efluentes de reatores anaeróbios, uma vez que tais reatores normalmente produzem
sulfetos, os quais podem ser usados como fonte endógena de doador de elétrons para a
desnitrificação autotrófica. Esta pesquisa avaliou o efeito da concentração de sulfeto neste
bioprocesso utilizando nitrato e nitrito como receptores de elétrons em reatores verticais de
leito fixo. Os resultados mostraram que compostos intermediários de enxofre foram os
principais produtos quando excesso do doador de elétrons foi aplicado, fato que foi mais
evidente quando nitrato foi utilizado. Evidências visuais sugeriram que enxofre elementar foi
o intermediário produzido, havendo, também, indícios de que este intermediário estava sendo
usado quando sulfeto foi aplicado na concentração estequiométrica em relação ao
nitrato/nitrito. Nitrito foi mais facilmente consumido que nitrato. Para ambos os receptores
de elétrons e concentrações de sulfeto testados, este bioprocesso não foi afetado pela
desnitrificação heterotrófica residual via atividade endogênica, que ocorreu adicionalmente
à desnitrificação autotrófica.
Introdução
Efluentes produzidos por sistemas de tratamento anaeróbio podem apresentar
eficiências de remoção legalmente aceitáveis com relação à matéria orgânica. Entretanto, as
concentrações de nitrogênio em tais efluentes representam uma questão ambiental
preocupante, uma vez que este tipo de tratamento não é capaz de remover nutrientes com
eficiência. Além disso, os níveis de produção de sulfeto podem ser extremamente nocivos
dependendo da concentração de sulfato presente no efluente a ser tratado pela tecnologia
anaeróbia. Diante deste contexto, a desnitrificação autotrófica acoplada a oxidação de sulfeto
representa uma solução adequada para o pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios.
Neste caso, o sulfeto pode ser usado como uma fonte endógena de doador de elétrons,
reduzindo os custos do pós-tratamento. No entanto, este bioprocesso ainda não é totalmente
elucidado, apesar de as pesquisas realacionadas a tal processo serem crescentes e promissoras
(Hulshoff Pol et al., 1998;. Fdz-Polanco et al., 2001; Ahn, 2006; Beristain-Cardoso et al.,
2006).
As bactérias quimiolitotróficas oxidadoras de enxofre são responsáveis pela redução
dos compostos oxidados de nitrogênio (NO2-, NO3-) simultaneamente à oxidação de sulfeto.
Tais bactérias também são capazes de utilizar outros compostos inorgânicos reduzidos de
enxofre como doadores de elétrons para a desnitrificação autotrófica, como tiossulfato, sulfito
e enxofre elementar (Manconi et al., 2007). Além disso, algumas espécies podem até mesmo
crescer em condições de microaerofilia, por exemplo a espécie Thiobacillus denitrificans
(Sublette et al., 1998). Além de sua versatilidade, a baixa exigência nutricional e as baixas
velocidades de crescimento são as principais vantagens deste bioprocessos para remoção de
nitrogênio.
A desnitrificação autotrófica com uso de sulfeto como doador de elétrons não produz
compostos perigosos, sendo sulfato/enxofre elementar e nitrogênio gasoso os principais
produtos. De acordo com Jassen et al. (1999), a produção de enxofre elementar pode até ser
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vantajosa, uma vez que este composto, por ser insolúvel, pode ser removido fisicamente do
efluente para reuso, por exemplo, para a produção de ácido sulfúrico. Segundo Mahmood et
al. (2007), as reações químicas estequiométricas para a desnitrificação autotrófica via nitrato e
via nitrito, com a oxidação completa de sulfeto, são descritas pelas equações (1) e (2),
respectivamente. Quando a oxidação de sulfeto ocorre parcialmente a enxofre elementar, as
reações químicas podem ser expressas como nas equações (3) e (4), conforme reportado por
Jing et al. (2010).
5HS- + 8NO3- + 3H+ → 5SO42- + 4N2 + 4H2O
3HS- + 8NO2- + 5H+ → 3SO42- + 4N2 + 4H2O
HS- + 2/5NO3- + 7/5H+ → S0 + 1/5N2 + 6/5H2O
HS- + 2/3NO2- + 5/3H+ → S0 + 1/3N2 + 4/3H2O

∆Gmº = -3848 kJ/mol
∆Gmº = -2944 kJ/mol
∆Gmº = -252,8 kJ/mol
∆Gmº = -305,7 kJ/mol

(1)
(2)
(3)
(4)

Considerando a variação da energia livre padrão de Gibbs, as reações de oxidação
completa de sulfeto são termodinamicamente mais favoráveis. Entretanto, muitas pesquisas
têm relatado a formação de enxofre elementar como intermediário do processo de
desnitrificação autotrófica como uma função da concentração de sulfeto, especialmente
utilizando nitrato como receptor de elétrons (Krishnakumar e Manilal, 1999; Reyes-Avila et
al., 2004;. Mahmood et al., 2008; Beristain-Cardoso et al., 2009). Considerando as reações
com a formação deste intermediário, a desnitrificação via nitrito ocorre mais facilmente
quando comparada a desnitrificação via nitrato. Por outro lado, a desnitrificação via nitrato é
consideravelmente mais favorável quando a completa oxidação de sulfeto ocorre. As rotas
envolvidas na desnitrificação autotrófica integrada a oxidação de sulfeto são, no entanto,
ainda obscuras. Alguns autores relataram que o nitrito recebe elétrons provenientes da
oxidação de sulfeto de forma mais eficiente do que o nitrato, mesmo quando a formação de
sulfato é predominante (Mahmood et al., 2007). Em contraste, outros autores sugeriram que o
nitrato é o melhor receptor de elétrons quando acoplado à oxidação completa ou parcial de
sulfeto (Cervantes et al., 2009;. Jing et al., 2010).
Sendo assim, esforços devem ser conduzidos de modo a permitir melhor compreensão
e controle deste bioprocesso, tendo em vista suas vantagens econômicas, operacionais e
ambientais. Esta pesquisa avaliou o efeito da concentração de sulfeto na desnitrificação
autotrófica, comparando o uso de nitrato e nitrito como receptores de elétrons. Para este fim,
experimentos de curta duração foram realizados em reatores verticais de leito fixo
alimentados com água residuária sintética simulando esgoto sanitário nitrificado.
Material e Métodos
Reatores verticais de leito fixo
Os reatores verticais de leito fixo eram constituídos de três partes moduladas: câmara
de alimentação (inferior), leito para colocação de matrizes de espuma de poliuretano, e
câmara de saída (superior). Todas as partes dos reatores foram confeccionadas com tubos de
acrílico de 50 mm de diâmetro externo e 45 mm de diâmetro interno, unidos por meio de
flanges com orings para vedação. Tais flanges suportavam telas de aço inox, de 50 mm de
diâmetro, para contenção do suporte e escoamento de fluido. As câmaras de alimentação e de
saída mediam 56 mm de altura e nas paredes dos módulos eram localizados os orifícios de
entrada e saída de fluido. O leito para colocação do suporte media 22 cm de altura. Suportes
em aço inox foram utilizados para apoio dos reatores. Todas as mangueiras utilizadas em
conexões e para conduzir o substrato até os reatores eram flexíveis e compostas de material
inerte e impermeável a gases, da marca Tygon®.
O leito dos reatores era composto por cubos de espuma de poliuretano de 0,5 cm de
aresta, nos quais a biomassa foi imobilizada. O volume útil reacional foi de 375 mL. Depois
de inoculados, os reatores foram mantidos em câmara climatizada com temperatura
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controlada de 30°C + 1°C. A alimentação foi conduzida por meio do bombeamento contínuo
da água residuária mantida em frascos Duran de 2 L, refrigerados a 4ºC. O fluxionamento
com gás N2 no headspace dos frascos de alimentação, além de uma bexiga acoplada ao septo
emborrachado na tampa dos frascos, preenchida com o mesmo gás (100%), garantiu a
atmosfera livre de oxigênio.
Água residuária e inóculo
A água residuária simulava efluente nitrificado típica de tratamento de águas
residuárias municipais, similar ao apresentado por Callado e Foresti (2000), sendo inseridas as
modificações propostas por Moraes et al. (2010). Nitrato e nitrito foram utilizados como
receptores de elétrons em experimentos separados, sendo mantida a concentração de
nitrogênio em torno de 20 mg N.L-1. A solução de micronutrientes utilizada foi a proposta por
Beristain-Cardoso et al., (2006), com concentração de 2 mL.L-1. A composição da água
residuária é apresentada na Tabela 1 e a composição da solução de sais minerais pode ser
visualizada na Tabela 2. Sulfeto foi adicionado na forma de solução de Na2S.9H2O, sendo
injetada através do septo emborrachado da tampa dos frascos Duran, após o fluxionamento e
fechamento dos mesmos. Duas concentrações de sulfeto foram testadas para cada receptor de
elétrons: excesso do doador de elétrons e concentração estequiometricamente requerida com
relação ao nitrato e nitrito (Tabela 3), com base nas reações químicas. A desnitrificação na
ausência de sulfeto também foi avaliada.
Tabela 1: Composição da água residuária sintética nitrificada.
Constituinte
Nitrato de potássio (KNO3) / nitrito de sódio (NaNO2)
Fosfato de potássio (KH2PO4)
Cloreto de amônio (NH4Cl)
Bicarbonato de sódio (NaHCO3)
Cloreto de magnésio hidratado (MgCl2.6H2O)
Cloreto de cálcio hidratado (CaCl2.2H2O)
Solução de micronutrientes
Fonte: Moraes, (2010).

Concentração
144 / 99 mg.L-1
36 mg.L-1
16 mg.L-1
2000 mg.L-1
28 mg.L-1
18 mg.L-1
2 ml.L-1

Tabela 2: Composição da solução de micronutrientes.
Concentração (g.L-1)
0,50
0,04
0,07
0,03
0,01
0,02
0,02

Constituinte
EDTA
ZnSO4.7H2O
CaCl2.2H2O
MnCl2
(NH4)6Mo7O24.4H2O
CuSO4.H2O
CoCl2.6H2O
Fonte: Beristain-Cardoso et al., (2006)

Tabela 3: Concentrações aplicadas do doador de elétrons e as respectivas relações N/S molares.
Receptor de elétrons
N-NO3N-NO3N-NO2N-NO2-

relação N/S molar
0,9
1,8
2,8
1,5

SDT (mgS.L-1)
49,3 + 3,5
26,6 + 5,1
16,4 + 4,4
29,5 + 2,5
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Procedimento experimental
Dois reatores verticais de leito fixo foram utilizados, um para cada receptor de elétrons
estudado. Três condições experimentais relativas à concentração do doador de elétrons foram
avaliadas: ausência de sulfeto, concentração de sulfeto próxima à estequiometria em relação
ao nitrito e nitrato, e sulfeto em excesso relativamente aos receptores de elétrons. Assim, um
total de seis ensaios foram realizados por um período de 30-35 dias cada um. Os reatores
foram monitorados três vezes por semana e amostras do afluente e efluente foram coletadas
para análise do desempenho da desnitrificação.
Análises físico-químicas
Todas as análises foram realizadas de acordo com os procedimentos descritos no
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005). Nitrato (N-NO3-),
nitrito (N-NO2-) e nitrogênio amoniacal (N-NH4+) foram analisados por Análise de Injeção de
Fluxo (FIA). Sulfeto dissolvido total (SDT) foi determinado pelo método colorimétrico azul
de metileno, e sulfato (S-SO42-) foi medido pelo método turbdimétrico. Nitrogênio e
compostos intermediários de enxofre foram calculados segundo os princípios de conservação
de massa.
Resultados e Discussão
Desnitrificação via nitrato
O comportamento dos compostos de nitrogênio, na condição em que não foi
adicionado sulfeto, é apresentado na Figura 1. Remoção de nitrato de até 60% foi observada
nos primeiros 10 dias de operação. A eficiência de remoção diminuiu gradualmente ao longo
da operação para cerca de 15% após 24 dias. Neste caso, a remoção de nitrato observada
ocorreu provavelmente devido à desnitrificação heterotrófica marginal com o uso de fontes de
carbono endógenas, uma vez que não havia nenhuma fonte de carbono orgânico na
alimentação. É importante salientar que o lodo de inóculo era predominantemente anaeróbio,
heterotrófico, desnitrificante e metanogênico. Além disso, a formação de nitrogênio
amoniacal nos primeiros 16 dias de operação indicaram a ocorrência de atividade endogênica.
Os valores médios de pH elevaram-se de 8,2 a 8,5 devido à desnitrificação heterotrófica
marginal, uma vez que esse processo libera íons OH- no meio líquido.

(a)
(b)
Figura 1: Comportamento de (a) compostos oxidados de nitrogênio e (b) N-amoniacal monitorados ao longo da
operação na condição com ausência de sulfeto e desnitrificação via nitrato: (●) N-nitrato afluente; (○) N-nitrato
efluente; (∆) N-nitrito efluente; (■) N-amoniacal afluente; (□) N-amoniacal efluente.

Na condição com concentração de sulfeto em excesso (N/S < 1,6), foi observado
consumo expressivo de nitrato após 10 dias de operação e a eficiência média de remoção de
98,5% foi atingida. As concentrações de N-amoniacal no afluente e efluente mantiveram-se
constantes durante este período, em torno de 3,7 e 3,8 mg N-NH4+.L-1, respectivamente.
Portanto, o processo de redução dissimilatória de nitrato a amônia (RDNA) não foi detectado
e todo nitrato consumido foi reduzido aos produtos finais da desnitrificação. Nitrito não foi
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detectado em nenhum momento. Os valores de pH permaneceram constantes entre 8,9 e 9,0.
O comportamento dos compostos de enxofre comprovou a ocorrência da desnitrificação
autotrófica com uso de sulfeto como doador de elétrons. O consumo de sulfeto e a formação
de sulfato foram detectados durante todo o período monitorado. No entanto, o balanço de
massa de enxofre não pôde ser fechado (Figura 2a). As concentrações de sulfeto consumido
foram superiores às concentrações de sulfato produzido em todo o período, provavelmente
devido à formação de compostos intermediários de enxofre, por exemplo, enxofre elementar.
Além disso, a formação de uma camada esbranquiçada cobrindo as matrizes de espuma no
interior do reator foi observada, fato que é indicativo do acúmulo de enxofre elementar.
Outros autores também relataram que altas concentrações de sulfeto (N/S < 1,6) levaram à
oxidação parcial deste doador de elétrons, com a formação de compostos intermediários de
enxofre, especialmente enxofre elementar (Beristain-Cardoso et al., 2006;. Cervantes et al.,
2009).
As análises de alcalinidade a bicarbonato mostraram períodos de aumento e
diminuição dos valores deste parâmetro (Figura 2b). Esse resultado sugere o uso de enxofre
elementar como doador de elétrons complementarmente à utilização de sulfeto, uma vez que o
uso de enxofre ocasiona o consumo de alcalinidade, enquanto que o uso de sulfeto gera
alcalinidade no meio (Sierra-Alvarez et al., 2007). Portanto, a oxidação de sulfeto no processo
desnitrificante pode ter ocorrido em duas etapas: primeiro o sulfeto foi oxidado a enxofre
elementar, e esta foi posteriormente oxidado a sulfato, conforme relatado por Gadekar et al.
(2009). Outros autores também têm descrito os processos envolvidos na desnitrificação
autotrófica com uso de sulfeto. Reyes-Avila et al. (2004) avaliaram este bioprocesso em
sistema com biomassa suspensa adaptada. Os autores verificaram que a oxidação de sulfeto
ocorreu primeiro a tiossulfato e enxofre elementar, e, posteriormente, a sulfato, sendo esta
última etapa mais lenta do que a primeira.

(a)
(b)
Figura 2: Monitoramento de (a) compostos de enxofre e (b) alcalinidade a bicarbonato (AB) para a operação na
condição com sulfeto em excesso e desnitrificação via nitrato: (▲) consumo de sulfeto; (∆) produção de sulfato;
(●) AB afluente; (○) AB efluente.

Na condição com aplicação de concentração estequiométrica de sulfeto (N/S > 1,6) foi
observado, durante todo o período monitorado, consumo estável de nitrato, em média de 84%,
com baixa formação de nitrito (2,0 + 0,6 mg N-NO2-.L-1). Concentrações residuais de nitrato
(1,6 + 0,3 mg N-NO2-.L-1) e nitrito no efluente foram devidas a insuficiência do doador de
elétrons, uma vez que a concentração média de sulfeto adicionado em todo o período (26,6 +
5,1 mg SDT.L-1) foi inferior ao exigido pela estequiometria (28,8 mg SDT.L-1) em relação ao
nitrato. As concentrações de N-amoniacal no afluente e efluente mantiveram-se constantes
durante toda a operação, em torno de 4,4 e 4,2 mg N-NH4+.L-1, respectivamente. Os valores
de pH ficaram entre 8,7 e 8,9. Consumo completo de sulfeto com formação de sulfato foi
detectado em todo o período, e o balanço de massa de enxofre apresentou valores muito
próximos (Figura 3a). Entretanto, uma fina camada esbranquiçada ao redor de algumas
matrizes de espuma foi observada após 12 dias, indicando a formação e pouco acúmulo de
enxofre elementar. Os resultados das análises de alcalinidade a bicarbonato indicaram que o

299

enxofre elementar também poderia ter sido usado como doador de elétrons para a
desnitrificação autotrófica, uma vez que aquele parâmetro apresentou valores semelhantes no
afluente e efluente (Figura 3b). Como na condição em que a concentração de sulfeto estava
em excesso, a oxidação de sulfeto no processo desnitrificante provavelmente ocorreu em duas
etapas subseqüentes.

(a)
(b)
Figura 3: Monitoramento de (a) compostos de enxofre e (b) alcalinidade a bicarbonato para a condição com
concentração estequiométrica de sulfeto e desnitrificação via nitrato: (▲) consumo de sulfeto; (∆) produção de
sulfato; (●) AB afluente; (○) AB efluente.

Comparando ambas as condições em que houve adição de sulfeto, a formação de
compostos intermediários de enxofre na presente condição foi muito inferior. Desta forma, a
relação N/S molar influenciou a formação de produtos finais da oxidação de sulfeto na
desnitrificação autotrófica. Quando esta relação foi menor que o valor exigido pela
estequiometria (N/S < 1,6), a oxidação incompleta de sulfeto a compostos intermediários foi
favorecida. Por outro lado, a oxidação completa de sulfeto a sulfato foi atingida quando esta
relação foi próxima de 1,6. Independentemente da relação N/S molar, no entanto, a oxidação
de sulfeto teve tendência a ocorrer em duas etapas. Nesta última condição, a oxidação
completa de sulfato somente ocorreu devido à menor concentração de sulfeto a ser oxidado.
Desse modo, os compostos intermediários de enxofre formados teriam, necessariamente, de
ser oxidados a sulfato, a fim de fornecer os elétrons necessários para a desnitrificação
completa. Na condição com sulfeto em excesso, a oxidação deste doador era preferencial
devido a sua maior biodisponibilidade aos microrganismos quando comparado com os
compostos intermediários, como o enxofre elementar.
Desnitrificação via nitrito
Na condição em que houve ausência de sulfeto, o comportamento dos compostos de
nitrogênio se mostrou instável, com remoção parcial de nitrito e formação de nitrato. A
formação de nitrato ocorreu provavelmente devido ao processo de nitrificação realizado por
bactérias oxidadoras de nitrito, uma vez que o meio líquido não estava livre de oxigênio
dissolvido e o lodo de inóculo possuía grande diversidade microbiana. Além disso, a
formação de N-amoniacal foi detectada durante todo o período de operação. Este fato pode ter
ocorrido por duas razões: decaimento endógeno, uma vez que o lodo era predominantemente
heterotrófico e estava sendo adaptado em ambiente autotrófico, ou pela ocorrência do
processo RDNA, visto que a formação de nitrato foi detectada. A Tabela 2 apresenta as
concentrações médias dos compostos de nitrogênio no afluente e efluente, bem como o
balanço de massa aproximado de nitrogênio. A fração de nitrogênio orgânico foi considerada
irrelevante. O período de operação foi dividido em três partes, de acordo com o
comportamento dos compostos nitrogenados. Nos primeiros dias, uma quantidade razoável de
nitrito foi desnitrificada provavelmente através da atividade endogênica, uma vez que nenhum
doador de elétrons foi adicionado. A partir do 11º dia, a desnitrificação heterotrófica diminuiu
e a oxidação do nitrito a nitrato foi mais significativa até o dia 19. A partir do 20º dia em
diante, a produção de N-amoniacal foi maior, sugerindo que o processo RDNA foi a via
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metabólica predominante utilizada pelos microorganismos e/ou a morte celular foi
intensificada. Os valores médios de pH elevaram-se de 8,2 a 8,5.
Tabela 2: Concentrações médias dos compostos de nitrogênio no efluente e afluente: monitoramento da condição
com ausência de sulfeto e desnitrificação via nitrito.
Afluente
Período de tempo
(d)
mg N-NO2-.L-1
mg N-NO3-.L-1
mg N-NH4+.L-1
∑mg N.L-1
4a8
18,6 + 3,3
5,7 + 0,5
24,3 + 3,7
11 a 19
20,8 + 1,1
3,9 + 1,4
24,7 + 3,7
20 a 29
18,9 + 1,0
4,9 + 3,1
23,8 + 2,9
Efluente
Período de tempo
(d)
mg N-NO2-.L-1
mg N-NO3-.L-1
mg N-NH4+.L-1
∑mg N.L-1
4a8
5,4 + 0,7
3,8 + 1,6
7,1 + 0,3
16,3 + 1,9
11 a 19
9,7 + 0,7
5,6 + 2,2
5,9 + 2,0
21,3 + 2,8
20 a 29
8,8 + 1,4
3,7 + 1,1
8,0 + 2,6
20,5 + 4,4

Na condição com sulfeto em excesso (N/S < 2,7), o consumo de nitrito foi observado
nos primeiros dias de operação (Figura 4). Comparado a desnitrificação via nitrato com a
mesma concentração de sulfeto, o nitrito foi usado mais facilmente do que o nitrato. Este fato
foi, possivelmente, devido à maior reatividade do nitrito em relação ao nitrato, ou seja, nitrito
recebeu os elétrons doados pelo sulfeto de forma mais eficiente (Mahmood et al., 2007).
Nitrato não foi detectado em nenhum momento. Os níveis de N-amoniacal mantiveram-se
estáveis a partir do 10º dia (Figura 4b). O aumento nos valores deste parâmetro no período
inicial foi atribuído a duas possibilidades: a) parte do nitrito foi nitrificada a nitrato, que foi
convertido à amônia (RDNA), b) decaimento endógeno, devido à presença de nitrito, que
poderia ter causado toxicidade à biomassa. Neste último caso, a atividade endogênica
contribuiu para a ocorrência da desnitrificação, uma vez que o consumo de sulfeto foi inferior
ao valor estequiométrico necessário para a desnitrificação autotrófica via nitrito (Figura 5). A
partir do 11º dia de operação, a RDNA e/ou a morte celular decresceu, com menor produção
de N-amoniacal. Além disso, o consumo de sulfeto foi superior ao valor estequiométrico
necessário para esse período, confirmando a ocorrência da desnitrificação autotrófica via
nitrito utilizando sulfeto como doador de elétrons. A formação de sulfato acompanhou o
consumo de sulfeto e o fechamento do balanço de massa foi mais aproximado quando
comparado a desnitrificação via nitrato nessa mesma condição; entretanto, o balanço não foi
completamente fechado (Figura 5b). Nos dias 8 e 16, a formação de sulfato foi claramente
inferior à concentração de sulfeto consumido, o que sugere a formação de compostos
intermediários de enxofre. Além disso, uma camada esbranquiçada ao redor das matrizes de
espuma no interior do reator também foi observada. Neste caso, a desnitrificação autotrófica
com enxofre elementar também foi considerada, uma vez que períodos intercalados de baixa
geração e baixo consumo de alcalinidade foram detectados. Portanto, o uso de enxofre
elementar como doador de elétrons pode ter ocorrido simultaneamente ao uso de sulfeto, fato
que impediu grandes variações nos níveis de alcalinidade. Os valores médios deste parâmetro
foram 545,2 + 44,0 mg CaCO3.L-1 no afluente e 524,3 + 47,3 mg CaCO3.L-1 no efluente. Os
valores médios de pH foram 8,7-8,8.
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(a)
(b)
Figura 4: Comportamento de (a) compostos oxidados de nitrogênio e (b) N-amoniacal monitorados ao longo da
operação para a condição com sulfeto em excesso e desnitrificação via nitrito: (▲) N-nitrito afluente; (∆) Nnitrito efluente; (■) N-amoniacal afluente; (□) N-amoniacal efluente.

(a)
(b)
Figura 5: Comportamento de (a) sulfeto dissolvido total (SDT) e (b) balanço de massa de enxofre para a operação
na condição com sulfeto em excesso e desnitrificação via nitrito: (●) SDT afluente; (○) SDT efluente; (▲)
consumo de sulfeto; (∆) produção de sulfato.

Na condição em que foi adicionada concentração de sulfeto no valor estequiométrico
relativamente ao nitrito (N/S > 2,7), observou-se o consumo completo deste receptor de
elétrons a partir do 15º dia (Figura 6). Comparativamente à desnitrificação via nitrato, o nitrito
foi mais facilmente consumido. Como na condição anterior, este fato foi atribuído à maior
reatividade do nitrito em relação ao nitrato, permitindo uma melhor utilização deste receptor
pelos microorganismos. A produção de nitrato não foi detectada em nenhum momento. Os
níveis de N-amoniacal mantiveram-se estáveis a partir do 8º dia de operação, com pequena
produção de até 0,5 mg N-NH4+.L-1 durante este período. O comportamento dos compostos de
enxofre confirmou a ocorrência da desnitrificação autotrófica via nitrito acoplada à oxidação
de sulfeto. Consumo completo de sulfeto com produção de sulfato foi observado em toda a
operação. O balanço de massa de enxofre foi fechado com algumas variações, o que implicou
na formação de compostos intermediários de enxofre (Figura 6b). Desta forma, pequena
parcela de nitrito foi desnitrificada através da atividade endogênica, concomitantemente à
desnitrificação autotrófica. Esta afirmação é sustentada pelo fato de que o receptor de elétrons
foi completamente consumido na maior parte do tempo, mesmo quando o sulfeto não era
completamente oxidado a sulfato. Porém, as concentrações dos doadores e receptores de
elétrons estavam presentes nos valores estequiométricos. Sendo assim, os elétrons doados
somente pelo sulfeto no processo de desnitrificação autotrófica seriam insuficientes se o
doador não fosse completamente oxidado.
Os valores médios de alcalinidade a bicarbonato mantiveram-se em 501,0 + 48,5 mg
CaCO3.L-1 e 502,3 + 22,1 mg CaCO3.L-1 na entrada e na saída do reator, respectivamente.
Pequenas variações entre geração e consumo de alcalinidade refletiram o uso de diferentes
formas de enxofre como doador de elétrons. A faixa de pH foi de 8,6 a 8,9, variando de
acordo com a variação de alcalinidade.
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(a)
(b)
Figura 6: Comportamento de (a) N-nitrito e (b) balanço de massa de enxofre para a operação na condição com
sulfeto em concentração estequiométrica e desnitrificação via nitrito: (●) consumo de sulfeto; (○) produção de
sulfato; (▲) N-nitrito afluente; (∆) N-nitrato efluente.

Conclusões
A desnitrificação autotrófica com uso de sulfeto como doador de elétrons provou ser
uma solução viável para a remoção de nitrato, nitrito e sulfeto em um único sistema. A
ocorrência de desnitrificação heterotrófica via atividade endogênica complementou a remoção
dos compostos oxidados de nitrogênio através do bioprocesso autotrófico. Portanto, a
desnitrificação autotrófica acoplada a oxidação do sulfeto se mostrou um processo versátil,
podendo ocorrer simultaneamente ao bioprocesso heterotrófico. A oxidação completa de
sulfeto ocorreu em duas etapas, fato que foi mais evidente quando nitrato foi utilizado como
receptor de elétrons. A concentração de sulfeto influenciou a formação de produtos finais
provenientes da oxidação deste doador de elétrons: concentrações elevadas levaram à maior
formação de compostos intermediários de enxofre. Finalmente, o nitrito foi utilizado mais
facilmente pelos microrganismos quando comparado ao nitrato, devido a sua maior
reatividade.
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Resumo. Neste trabalho, foi proposta uma nova configuração de sistema, em escala piloto,
para tratamento secundário e remoção de nitrogênio de esgoto sanitário, combinando-se
processos anaeróbio, aeróbio e anóxico de maneira a permitir a utilização dos subprodutos
da digestão anaeróbia como doadores de elétrons para a desnitrificação. O sistema era
composto por dois reatores de fluxo ascendente e biomassa imobilizada. O primeiro era
composto por duas câmaras (anaeróbia/anóxica) superpostas. O segundo promovia a
nitrificação de parte do efluente do compartimento anaeróbio. O efluente nitrificado
retornava ao primeiro reator em compartimento situado entre as duas câmaras, para mistura
com o efluente da câmara anaeróbia antes da câmara anóxica. O sistema apresentou melhor
desempenho quando operado nitrificando-se 40 a 60% da vazão total, promovendo
tratamento secundário e terciário, com remoção de DQO total e de nitrogênio (50 e 40%,
respectivamente). Devido às condições hidrodinâmicas no compartimento de mistura, não foi
possível constatar a presença de nitrato no ponto de amostragem de entrada na câmara
anóxica. Consequentemente, o compartimento anóxico não teve qualquer função efetiva nesta
pesquisa. Concluiu-se que, embora o sistema tenha apresentado bom desempenho, necessita
de melhorias para que os processos sejam mais bem elucidados, e para que ocorram com
maior eficiência.
Introdução
O tratamento de esgoto sanitário representa um grande desafio, visto que o
crescimento populacional intenso, notadamente em países em desenvolvimento como o
Brasil, não é acompanhado pelas obras de infra-estrutura necessárias, em especial as de
saneamento. Como consequência, estabelece-se uma situação de precariedade em relação à
saúde da população e à conservação ambiental. Existe, portanto, uma grande demanda por
sistemas de tratamento eficientes e economicamente viáveis, não só para remoção de matéria
orgânica, mas também de nutrientes, visto os inconvenientes que causam, principalmente
associados à eutrofização.
A aplicação da tecnologia anaeróbia em unidades principais de sistemas de tratamento
de esgoto sanitário tem sido feita com sucesso em países de clima quente. A presença
unicamente de unidade anaeróbia, entretanto, apresenta como limitação o fato de não ser
capaz de remover significativamente os nutrientes da água residuária (Chernicharo, 2006),
necessitando, portanto, ser complementada com unidades de pós-tratamento. Especificamente
com relação aos compostos de nitrogênio, sua remoção biológica é convencionalmente feita
através da combinação da nitrificação com a desnitrificação heterotrófica. Esta alternativa,
entretanto, não é satisfatória para remoção adequada de nitrogênio de efluentes de reatores
anaeróbios, visto que estes não possuem quantidade suficiente de doadores de elétrons
orgânicos endógenos para a desnitrificação heterotrófica, devido à remoção de grande parte da
matéria orgânica prontamente biodegradável nestes reatores. Torna-se importante, neste caso,
a busca por outras fontes de doadores de elétrons para a desnitrificação, endógenas ou
exógenas, que possibilitem a remoção de nitrogênio em níveis satisfatórios.
A digestão anaeróbia é, porém, rica em possibilidades para solução deste obstáculo, já
que é capaz de fornecer outros tipos de doadores de elétrons endógenos além do residual
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orgânico, desde que se manipulem adequadamente os sistemas para seu aproveitamento.
Neste sentido, o sulfeto dissolvido (S2-/HS-) e os gases metano (CH4) e sulfídrico (H2S),
produzidos usualmente em reatores anaeróbios utilizados no tratamento de esgotos sanitários,
mostram-se como alternativas interessantes na complementação da desnitrificação (Foresti et
al., 2006).
A presença de sulfetos permite o desenvolvimento da denominada desnitrificação
autotrófica. Este processo biológico é realizado por microrganismos capazes de reduzir nitrato
(NO3-) ou nitrito (NO2-) a nitrogênio gasoso (N2), usando como doadores de elétrons
compostos reduzidos de enxofre, como o sulfeto (Batchelor e Lawrence, 1978). Segundo
Beristain-Cardoso et al. (2006), o sulfeto pode ser oxidado, neste processo, a enxofre
elementar ou a sulfato, dependendo da relação NO3-/S2- ou NO2-/S2- empregada.
O metano também pode ser usado como doador de elétrons. Na presença de baixas
concentrações de oxigênio, a desnitrificação com metano pode ocorrer por meio do
acoplamento dos pares metano-nitrato ou metano-nitrito como doadores-receptores de
elétrons, sem participação do oxigênio, ou através da oxidação do metano a compostos
orgânicos intermediários por bactérias metanotróficas, e posterior uso destes compostos na
desnitrificação (Thalasso et al., 1997; Islas-Lima et al., 2004).
A aplicação dos doadores de elétrons mencionados pode contribuir significativamente,
portanto, para a remoção de nitrogênio de efluentes de reatores anaeróbios, desde que haja
uma etapa para nitrificação de parte do efluente, mistura com a parte remanescente para
aproveitamento do sulfeto dissolvido como doador de elétrons, e configuração adequada para
exposição da mistura ao sulfeto gasoso e ao metano. No que diz respeito à desnitrificação
autotrófica usando sulfeto dissolvido como doador de elétrons, esta alternativa foi estudada
previamente para efluentes de reatores anaeróbios tratando esgoto sanitário e mostrou-se
versátil e viável (Souza e Foresti, 2010). Os autores usaram três reatores separados para
digestão anaeróbia, nitrificação e desnitrificação, e observaram perda de sulfeto devido à fácil
oxidação e volatilização deste composto nos tanques intermediários e na alimentação do
reator desnitrificante. Concluíram, portanto, que a exploração do potencial da desnitrificação
autotrófica depende fortemente do desenvolvimento de configurações de sistemas que evitem
estes inconvenientes.
O objetivo deste trabalho é a avaliação de uma nova configuração de sistema, em
escala piloto, para tratamento secundário e remoção de nitrogênio de esgoto sanitário,
baseando-se na digestão anaeróbia e no aproveitamento do potencial de seus subprodutos
como doadores de elétrons.
Material e Métodos
Sistema em escala piloto
O sistema estudado no experimento foi construído em fibra de vidro, em escala piloto,
e consistia de dois reatores de fluxo contínuo ascendente (Figura 1), contendo biomassa
imobilizada e com tubulações em PVC para água fria, mantido à temperatura ambiente. O
reator RA possuía diâmetro de 0,80 m, altura de 4,30 m, volume útil de 1,58 m 3 e contava
com dois compartimentos separados para digestão anaeróbia e desnitrificação, nos quais era
mantido um TDH médio de 8h cada. O reator RB era um reator auxiliar ao sistema, possuindo
diâmetro de 0,40 m, altura de 4,80 m, volume útil de 0,39 m3, aerador e compartimento
nitrificante sujeito a diferentes valores de TDH (8 a 24h), dependendo da condição
operacional aplicada. Os diferentes compartimentos eram preenchidos com material suporte
comercial composto por espuma de poliuretano protegida por cilindros plásticos (Biobob ®,
BIO PROJ Tecnologia Ambiental).
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Figura 1: Esquema do sistema DANDE (medidas em cm): (1) bomba de alimentação do sistema;
(2) compartimento inferior de RA; (3) compartimento intermediário de RA; (4) compartimento superior de RA;
(5) sistema de coleta do biogás; (6) bomba de alimentação de RB; (7) difusor de ar; (8) compressor de ar;
(9) compartimento nitrificante de RB.

A ideia geral do sistema era promover os três processos de interesse ao tratamento
secundário e remoção de nitrogênio – digestão anaeróbia, nitrificação e desnitrificação – sem
tanques intermediários para evitar a perda de sulfeto por volatilização e oxidação. De acordo
com a Figura 1, o afluente era bombeado pela base de RA, passando pelo compartimento
inferior deste reator, destinado à digestão anaeróbia. Uma parcela do efluente do
compartimento inferior era então bombeada para RB, cujo ambiente aeróbio favorecia a
nitrificação, e seu efluente era coletado no topo deste reator e enviado, por gravidade,
novamente a RA. O efluente nitrificado era distribuído logo abaixo do compartimento
superior de RA, onde se possibilitava sua mistura com a fração remanescente do efluente do
compartimento inferior de RA, antes da entrada no compartimento superior, destinado à
desnitrificação.
Essa configuração apresenta a vantagem de somente transferir, de RA para RB, a
fração de efluente destinada à nitrificação. A parcela remanescente, não-nitrificada e contendo
o sulfeto, permanece no corpo do reator RA, sem contatos com a atmosfera ou turbulências
que poderiam levar à volatilização ou oxidação do composto. Desta forma, a configuração
favorece, potencialmente, a formação do par doador-receptor de elétrons (sulfeto-nitrato),
necessário à desnitrificação autotrófica, na região onde ocorre a mistura dos efluentes
nitrificado e não-nitrificado. Outra vantagem do sistema é o fato de o compartimento
destinado à desnitrificação situar-se acima do compartimento anaeróbio e, portanto, o biogás
produzido pela digestão anaeróbia obrigatoriamente deve passar pelo compartimento superior.
Visto que este biogás contém, em princípio, metano, sulfeto e gás carbônico, os dois
primeiros poderiam ser utilizados como doadores de elétrons para a desnitrificação, e o
terceiro como fonte de carbono inorgânico e alcalinidade para o compartimento superior. O
sistema foi desenvolvido, portanto, para o tratamento secundário e remoção de nitrogênio com
aproveitamento dos subprodutos endógenos da digestão anaeróbia, sendo denominado sistema
DANDE (Digestão Anaeróbia, Nitrificação e Desnitrificação Endógena).
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Água residuária e inoculação
A água residuária utilizada para alimentação do sistema DANDE foi esgoto sanitário
proveniente da rede coletora do município de São Carlos (SP). O esgoto era retirado de
reservatório acoplado ao emissário municipal, e construído para equalização do esgoto e
bombeamento para as unidades de tratamento. A colonização do material suporte foi feita
naturalmente a partir da operação do sistema com esgoto sanitário, sem adição prévia de lodo
de inóculo. Inicialmente, aplicou-se este procedimento somente para RA para
desenvolvimento de digestão anaeróbia estável, e posteriormente passou-se à operação
completa do sistema para desenvolvimento da nitrificação, com envio de 20% da vazão total a
RB, e aplicação das condições de estudo.
Operação
As condições operacionais aplicadas ao sistema DANDE foram baseadas na proporção
da vazão total do sistema que era enviada a RB para nitrificação. Neste sentido, o estudo foi
feito em duas fases, com nitrificação de 20 a 30% (fase I) e 40 a 60% da vazão total do
sistema (fase II). O monitoramento dos principais parâmetros de interesse era feito
periodicamente para afluente e efluente de cada um dos compartimentos e, ao final da fase II,
foram feitos também perfis espaciais dos reatores para melhor elucidação dos fenômenos que
ocorriam no sistema.
Análises físico-químicas
Todas as análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (2005). Sulfeto (S2-/HS-/H2S) foi medido como sulfeto
dissolvido total pelo método do azul de metileno, e sulfato (SO42-) foi medido por
turbidimetria pelo método do BaCl2. Nitrito (NO2-) e nitrogênio amoniacal (NH4+) foram
medidos por FIA (Flow Injection Analysis), e nitrato (NO3-) pelo método da radiação UV.
Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) foi medido por titulometria. DQO total e filtrada (1,2 μm)
foram medidas por colorimetria. Alcalinidade a bicarbonato (AB) e ácidos voláteis totais
(AVT) foram analisados por titulometria, de acordo com método descrito por Dilallo e
Albertson (1961), modificado por Ripley et al. (1986). Medidas de pH, potencial de óxidoredução (pOR) e oxigênio dissolvido (OD) foram feitas por potenciometria.
Resultados e Discussão
Adaptação
O período de inoculação e adaptação do sistema foi de, aproximadamente, 75 dias.
Destes, 60 dias foram necessários para a adaptação do compartimento inferior de RA, com
produção de efluente com características típicas de efluentes de reatores anaeróbios tratando
esgotos sanitários. Após adaptado, este compartimento produzia efluentes com valores de
DQO total inferiores a 200 mg O2.L-1, valores de sulfeto dissolvido total de cerca de 5 a 8 mg
S-S2-.L-1, consumo de AVT e produção de AB, que se mantinham, respectivamente, em torno
de 80 mg HAc.L-1 e 120 mg CaCO3.L-1 no efluente. Já a inoculação e adaptação de RB
duraram apenas 15 dias, com desenvolvimento de atividade nitrificante neste período. O
efluente deste reator apresentava concentrações de nitrato de até 20 mg N-NO3-.L-1, e foi
detectada presença de nitrito e nitrogênio amoniacal residual apenas na fase I.
Monitoramento do compartimento inferior de RA
A operação do sistema nas duas fases estudadas gerou resultados com diferenças
bastante significativas com relação ao compartimento inferior de RA. Enquanto na fase I este
compartimento apresentou resultados típicos de processos anaeróbios, na fase II seu efluente
gerou resultados que indicaram a ocorrência de outros processos no compartimento.
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De acordo com a Tabela 1, sulfeto foi produzido durante a fase I no compartimento
inferior, o que é natural a um ambiente anaeróbio em que existe a redução do sulfato presente
no afluente. Já na fase II, ocorreu a inversão deste comportamento: o sulfeto passou a ser
consumido completamente, não sendo detectado no efluente do compartimento. Da mesma
forma, o sulfato que era inicialmente consumido na fase I para geração de sulfeto, passou
eventualmente a ser produzido ou mantido nas mesmas concentrações na fase II.
Tabela 1: Valores médios obtidos dos parâmetros relativos ao compartimento inferior de RA.
Fase I

Parâmetro
pH
pOR (mV)
Sulfeto (mg S-S2-.L-1)
Sulfato (mg S-SO42-.L-1)

Afluente
6,86 ± 0,24
2,78 ± 1,93
6,31

±

4,18

N-Amon (N-NH4 .L )

35,37

±

8,02

DQO Total (mg O2.L-1)

316,68 ± 116,29

+

-1

DQO Filtrada (mg O2.L-1)
184,96 ±
Efic. de remoção N-Amon (%)
Efic. de remoção DQO Total (%)
Efic. Remoção DQO Filtrada (%)

Fase II

Efluente
6,71 ± 0,21
-339,17 ± 19,56
5,90 ± 0,84
0,00

±

0,00

28,58

±

5,04

157,52 ± 58,99

84,37
108,32 ± 40,01
17,17 ± 16,98
49,21 ± 10,72
39,58 ± 11,58

Afluente
6,98 ± 0,17
1,88 ± 0,38

Efluente
6,87 ± 0,09
23,29 ± 218,28
0,92 ± 1,67

6,81

±

2,80

6,21

±

32,30

±

5,89

19,13

±

1,27

127,58 ±

30,20

276,10 ± 74,65

158,98 ± 56,74
67,95
39,10 ± 12,01
53,19 ± 7,21
59,44 ± 14,22

±

3,42

34,16

Houve, também, alteração de comportamento com relação ao potencial de óxidoredução (pOR) medido no efluente do compartimento inferior de RA (Tabela 1). Na fase I, o
pOR no efluente do compartimento manteve-se em valores negativos típicos dos processos de
digestão anaeróbia, indicando ambiente altamente reduzido. Já na fase II, foram detectados
eventualmente valores de pOR neutros, ou até positivos, no efluente deste compartimento,
mostrando que esta condição operacional havia tornado o meio mais oxidado, nas
proximidades do ponto de coleta.
Pelos resultados obtidos para o efluente do compartimento inferior de RA em termos
de sulfeto, sulfato e pOR, fica claro que, na fase I, o líquido localizado na região
imediatamente acima do compartimento inferior se apresentava com características de meio
reduzido, enquanto na fase II predominaram características de meio oxidado. Esta inversão de
comportamentos pode ter sua explicação nas alterações hidrodinâmicas causadas no
compartimento intermediário de RA ao se passar da fase I à fase II da operação do sistema. O
compartimento intermediário apresentava, em sua região inferior, a tubulação de sucção de
efluente anaeróbio para o reator nitrificante RB e, em sua região superior, a tubulação de
retorno do efluente nitrificado de RB ao reator RA (Figura 1). Os resultados indicam que o
aumento da vazão enviada a RB, na fase II, alterou significativamente as condições de mistura
no compartimento intermediário, resultando na fusão das zonas de influência de ambas as
tubulações. Desta forma, a parte superior do compartimento inferior pode ter sido exposta ao
efluente nitrificado, cuja mistura com a fração não-nitrificada era inicialmente prevista para
ocorrer somente na região imediatamente abaixo do compartimento superior de RA, e
adquirido características mais oxidadas. Perfis espaciais realizados para RA (dados não
apresentados) substanciaram esta hipótese, mostrando valores mais altos de pOR no
compartimento intermediário e maiores concentrações de OD (até 1,5 mg O2.L-1), resultante
das condições operacionais de RB. Esta mistura imprevista no compartimento intermediário
pode ter redefinido, assim, os processos e funções de cada compartimento do sistema.
Embora presentes no efluente de RB, nitrato ou nitrito não foram detectados
significativamente em nenhum ponto de amostragem de RA. Este fato, aliado à similaridade
de valores entre NTK e nitrogênio amoniacal, resultou na adoção deste último como único
parâmetro de controle do comportamento dos compostos de nitrogênio em RA. Foi observado
consumo de nitrogênio amoniacal no compartimento inferior do reator em ambas as fases de
operação. Este consumo foi mais pronunciado na fase II, com eficiências de remoção de
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nitrogênio amoniacal de até 50% e, na média, de aproximadamente 40% (Tabela 1). Não é,
porém, comum ao processo de digestão anaeróbia o consumo de nitrogênio amoniacal; o que
usualmente ocorre é a amonificação, ou seja, a conversão de nitrogênio orgânico, presente no
afluente, a nitrogênio amoniacal. Mais uma vez, a hipótese de que a região acima do
compartimento inferior de RA estava sendo exposta à mistura de efluentes nitrificado e nãonitrificado é válida, e esta mistura pode explicar o abatimento da concentração de nitrogênio
amoniacal neste ponto de amostragem. Isto sugere a ocorrência de desnitrificação no
compartimento intermediário de RA. Não foi possível concluir se isto ocorria no ponto de
mistura dos efluentes nitrificado e não-nitrificado (logo abaixo do compartimento superior),
na tubulação de transferência de efluentes entre RB e RA ou no contato com a biomassa da
região do topo do compartimento inferior. O que se pode afirmar é que houve algum
fenômeno no compartimento intermediário ou na tubulação de transferência de efluentes que
resultou no abatimento da concentração de nitrogênio antes da introdução do efluente no
compartimento superior. Entre as possibilidades estão: presença de biofilme na tubulação de
transferência de efluente nitrificado; presença de biomassa suspensa no compartimento
intermediário; desnitrificação no topo do compartimento inferior; recirculação para o reator
RB de efluente já desnitrificado e misturado no compartimento intermediário.
O compartimento inferior de RA consumiu em torno de 50% de DQO total em ambas
as fases, sem diferenças significativas entre elas (Tabela 1). Já com relação à DQO filtrada,
houve um aumento significativo da eficiência de remoção na fase II, o que pode estar
relacionado, mais uma vez, à mistura do efluente do compartimento inferior de RA com o
efluente de RB, contribuindo para a redução deste parâmetro. Desta forma, pode-se dizer que
o sistema DANDE promoveu tratamento secundário em níveis razoáveis, no que diz respeito
às eficiências da unidade anaeróbia.
Monitoramento do compartimento superior de RA
O compartimento superior de RA, inicialmente projetado para promover a
desnitrificação no sistema, não cumpriu sua função estipulada, devido aos fenômenos
observados e descritos. Grande parte dos parâmetros monitorados não sofreu alteração
significativa entre afluente e efluente no compartimento superior de RA, com exceção do
pOR, sulfato e sulfeto.
De acordo com a Tabela 2, sulfeto foi produzido no compartimento superior,
principalmente na fase II. Nesta fase, os valores baixos de sulfeto no afluente ao
compartimento superior foram substituídos por valores mais altos no efluente. Com relação ao
sulfato, nenhuma transformação foi observada na fase I, caracterizada somente por valores
praticamente nulos, e houve um pequeno consumo do sulfato presente no afluente ao
compartimento na fase II. Também nesta última fase, os valores de pOR foram reduzidos no
compartimento. Os resultados relativos a sulfeto, sulfato e pOR mostram que, principalmente
na fase II, o compartimento superior de RA se comportou como uma região anaeróbia pósdesnitrificação, reforçando, mais uma vez, que ocorreu no sistema uma realocação das
funções previstas para cada compartimento.
Nenhuma transformação significativa foi detectada para os compostos de nitrogênio
no compartimento superior. A concentração de nitrogênio amoniacal manteve-se praticamente
a mesma no afluente e efluente do compartimento (Tabela 2), e praticamente idêntica aos
valores do compartimento inferior de RA, mostrando que os fenômenos relacionados a este
composto já haviam ocorrido antes da chegada ao compartimento superior.
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Tabela 2: Valores médios obtidos dos parâmetros relativos ao compartimento superior de RA.
Fase I

Parâmetro
pH
pOR (mV)
Sulfeto (mg S-S2-.L-1)
Sulfato (mg S-SO42-.L-1)

Afluente
6,80
± 0,20
-346,44 ± 10,33
5,74
± 0,73

Fase II

Efluente
6,78
± 0,13
-343,56 ± 13,34
6,68
± 0,56

Afluente
6,87 ± 0,10
-190,82 ± 155,68
0,94 ± 1,04

Efluente
6,95 ± 0,13
-316,82 ± 33,20
5,10 ± 1,08

0,33

±

0,99

0,33

±

0,99

3,67

±

3,14

2,89

±

2,30

N-Amon (N-NH4 .L )

28,13

±

6,64

28,45

±

6,90

19,97

±

2,53

19,42

±

2,10

Nitrito (mg N-NO2-.L-1)

0,11

±

0,24

0,00

±

0,00

0,07

±

0,08

0,04

±

0,05

Nitrato (mg N-NO3 .L )

0,99

±

0,85

0,71

±

0,52

0,03

0,01

±

0,03

DQO Total (mg O2.L-1)

157,96

± 52,66

DQO Filtrada (mg O2.L-1)
Efic. de remoção N-Amon (%)
Efic. de remoção DQO Total (%)
Efic. Remoção DQO Filtrada (%)

111,77

± 44,08
107,53 ± 45,08
-1,41 ± 9,32*
6,06 ± 7,94
4,17 ± 8,70

+

-1

-

-1

149,92 ± 54,41

±

0,06

124,68 ±

11,64

64,35

18,20
71,15
2,23 ± 7,98
-2,76 ± 6,95*
-10,39 ± 11,14*

±

127,93 ± 12,77
± 21,29

(*) O parâmetro não foi removido, e sim produzido.

Considerações gerais sobre o sistema e os resultados obtidos
Observa-se que muitas características e fenômenos associados ao sistema DANDE não
puderam ser completamente esclarecidos. Isto se deve, principalmente, à natureza complexa
inerente a este tipo de sistema. Em termos de processos, é evidente que o sistema DANDE
abrigou durante sua operação uma grande variedade de processos, como consequência da
existência de regiões anaeróbias, aeróbias e anóxicas. Como fator intensificador desta
pluralidade de processos, os resultados sugeriram que as características hidrodinâmicas do
sistema rearranjaram estas regiões dentro dos reatores, de forma não prevista inicialmente no
projeto. Além disso, observou-se também a interferência do oxigênio, proveniente do reator
aeróbio, nas outras regiões, aumentando ainda mais a complexidade do conjunto. Como
resultado final, pode-se citar como processos passíveis de ocorrência concomitante no
sistema: digestão anaeróbia, redução de sulfato, nitrificação parcial (formação de nitrito),
nitrificação total, desnitrificação heterotrófica convencional, desnitrificação pela via curta
(usando nitrito como receptor de elétrons), desnitrificação autotrófica usando sulfeto como
doador de elétrons, desnitrificação metilotrófica (usando metano como doador de elétrons),
respiração aeróbia, oxidações química e biológica do sulfeto, e até mesmo ANAMMOX
(usando nitrito e nitrogênio amoniacal). Torna-se difícil, portanto, a diferenciação destes
diferentes processos com os dados obtidos.
A solução para o estudo do sistema proposto e para o avanço no tema da pesquisa
reside, neste caso, na compilação de informações concretas que determinem as falhas,
sucessos e desempenho geral do sistema no tratamento da água residuária. Neste sentido,
ficou clara a necessidade de melhorias no sistema, principalmente no que se refere ao
compartimento intermediário de RA. Os indícios de que havia fusão das zonas de influência
das tubulações inferior e superior do compartimento intermediário mostraram que algum
dispositivo seria necessário nesta região para impedir caminhos preferenciais entre as duas
tubulações, como, por exemplo, uma calha separadora.
Por outro lado, alguns potenciais e vantagens previstos no projeto do sistema se
confirmaram com sucesso durante a operação. Um dos principais objetivos da configuração
proposta era a manutenção do sulfeto produzido na digestão anaeróbia ao longo do corpo de
RA, sem contatos com a atmosfera e consequentes perdas. Nas análises de monitoramento
principalmente da fase I, foi constatada a presença constante de sulfeto desde o efluente do
compartimento inferior até o efluente do topo de RA. Conclui-se que toda a coluna líquida
deste reator estava submetida à ação do sulfeto sem perdas, o que é de extrema importância
para a ocorrência da desnitrificação autotrófica. Neste quesito, a eventual produção de sulfato
em regiões onde se suspeitava estar ocorrendo desnitrificação indica que a configuração do
sistema pode ter cumprido seu papel no favorecimento da desnitrificação autotrófica.
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Com relação ao desempenho global do sistema no tratamento de esgoto sanitário,
pode-se afirmar que houve melhores eficiências de remoção de nitrogênio na fase II,
correspondente à nitrificação de 40 a 60 % da vazão do sistema. Nesta fase, foram obtidas
eficiências de até 50 % de remoção de nitrogênio, com valor médio de 40 % no período, e
concentração média de 19,42 mg N-NH4+.L-1 no efluente final, valor inferior aos 20 mg N.L-1
de nitrogênio amoniacal total estabelecidos pela Resolução CONAMA no 357/2005 no que
diz respeito aos padrões de emissão (Brasil, 2005). Desta forma, embora não tenha sido
possível a identificação precisa de cada processo ocorrendo no sistema, sua configuração foi
capaz de promover tratamento secundário e terciário de esgoto sanitário, atendendo à
legislação vigente no que se refere ao lançamento de compostos nitrogenados em corpos
receptores.
Conclusões
A nova configuração proposta através do sistema DANDE possibilita a manutenção do
sulfeto no sistema e promove tratamento secundário e terciário de esgotos sanitários, com
eficiências médias de remoção de nitrogênio de 40% e atendimento à legislação relativa aos
padrões de emissão deste parâmetro. Os processos responsáveis por esta remoção, entretanto,
não puderam ser elucidados e particularizados, e melhorias são necessárias ao sistema para
que sua variada gama de processos internos ocorra com maior organização e eficiência.
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PÓS-TRATAMENTO DE EFLUENTE DE REATOR ANAERÓBIO EM REATOR
AERÓBIO-ANÓXICO DE LEITO FIXO (RAALF) COM FLUXO DESCENDENTE.
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Resumo. Avaliou-se o desempenho de uma configuração alternativa para o pós-tratamento
de efluente anaeróbio: Reator Aeróbio-Anóxico de Leito Fixo (RAALF). O reator foi
construído em escala de bancada (altura total de 100 cm e diâmetro de 9,5 cm) e foi
preenchido com cubos de espuma de poliuretano (5 mm de aresta). Dois pontos de injeção de
gás foram instalados para possibilitar a interferência de injeção de gás na câmara aeróbia e
injeção de biogás na câmara anóxica. Na câmara aeróbia do RAALF, ocorreu remoção de
matéria orgânica carbonácea média de 98% durante a etapa 2 (sub-Etapas 2.1 e 2.2) e de
nitrogênio amoniacal a valores de até 95%. Com relação à desnitrificação, esta se mostrou
viável e eficiente, principalmente para condições de excesso do doador sulfeto de hidrogênio,
na qual a concentração média de nitrato no efluente não foi de apenas 4 mg L-1 na etapa de
maior equilíbrio do reator, muito embora a desnitrificação com metano também tenha sido
observada, inclusive com detecção de intermediário (metanol) na sub-etapa 2.2. Ressalta-se
também a habilidade adicional do reator em remover compostos gasosos.
Introdução
A utilização de reatores anaeróbios para o tratamento de esgotos sanitários tornou-se
realidade em boa parte do mundo em desenvolvimento. Atualmente, existem várias estações
em operação, bem como diversos estudos acerca de sistemas que utilizem esse processo.
Embora os reatores anaeróbios possuam vantagens bem conhecidas, alguns aspectos negativos
ainda são atribuídos aos mesmos, tais como a possibilidade de emanação de maus odores, a
baixa capacidade do sistema em tolerar cargas tóxicas e a necessidade de uma etapa de póstratamento. Segue que a qualidade do efluente produzido por esses reatores não se enquadra
nos padrões estabelecidos por legislações ambientais, pelo fato de que o processo anaeróbio é
intrinsecamente limitado sob o ponto de vista bioquímico.
No intuito de tentar solucionar este problema, principalmente com relação à presença
de matéria nitrogenada nos efluentes de reatores anaeróbios, alternativas de pós-tratamento
têm sido estudadas, tais como: sistemas de lodos ativados e disposição controlada no solo,
dentre diversos outros. Sabe-se que reatores de leito fixo podem garantir altos tempos de
retenção celular, condições ambientais (aeróbia e anóxica) e gradientes de concentração de
oxigênio e substrato favoráveis para a ocorrência eficiente dos processos de nitrificação e
desnitrificação. O conhecimento dos mecanismos e reações que ocorrem assim como certos
cuidados operacionais para garantir a eficiência do processo ainda são incipientemente
abordados na literatura se considerarmos o pós-tratamento de efluentes com vistas à remoção
de nitrogênio em reatores de leito fixo.
A remoção biológica de nitrogênio é realizada por meio de duas etapas seqüenciais
principais: a nitrificação e a desnitrificação. Com vistas à desnitrificação, esta última necessita
de doador de elétrons que geralmente não está disponível, porque neste estágio a matéria
orgânica que poderia atuar nesse sentido já foi removida. Com o intuito de preencher esta
lacuna, diversas pesquisas vêm abordando a utilização de doadores de elétrons alternativos
para promover a redução no custo do processo de redução de nitrato.
A literatura sugere, por exemplo, a potencialidade da utilização de compostos como o
metano e compostos de enxofre como doadores de interesse visto que são produzidos durante
a digestão anaeróbia, o que provocaria a integração do sistema, tanto em fase líquida quanto
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em fase gasosa, em uma nova etapa de desenvolvimento que preveria a minimização da
geração de resíduos através do seu aproveitamento. Ademais, sabe-se que a emanação de
maus odores e o lançamento de gases potenciais para o efeito estufa são problemas
comumente enfrentados em estações de tratamento de efluentes que utilizam reatores
anaeróbios; problemas que poderiam ser mitigados com base na estratégia de integração.
É evidente que a utilização dos compostos presentes no biogás gerado no tratamento
anaeróbio (CH4 e/ou H2S) na desnitrificação apresenta-se como alternativa bastante
promissora. Porém, por se tratar de tópico relativamente recente de investigação, devem ser
aprimorados estudos que permitam um maior conhecimento dos processos que ali ocorrem e,
portanto, sua adequada aplicação.
Com vista a possibilitar a melhor interação desses processos e com base nas vantagens
bem conhecidas dos reatores de leito fixo aplicados ao tratamento secundário de efluentes,
neste trabalho é proposta uma nova configuração de reator para o polimento de efluentes de
reatores anaeróbios: o Reator Aeróbio-Anóxico de Leito Fixo (RAALF) - com fluxo
descendente da fase líquida e ascendente da fase gasosa.
Dentro deste contexto, o RAALF - a respeito da remoção de matéria orgânica
carbonácea e nitrogênio - apresenta-se como alternativa promissora se comparado aos
sistemas existentes, principalmente devido à redução dos custos devido a utilização do biogás
produzido pelo reator de montante (doador de elétrons para a desnitrificação), além de exigir
menor área construtiva e possibilitar diferentes condições ambientais favoráveis para a
ocorrência de diversos processos bioquímicos numa única unidade, uma vez que suas câmaras
são sobrepostas.
Material e métodos.
Aparato experimental
O sistema experimental de bancada constituiu-se de um Reator Anaeróbio de Manta de
Lodo (UASB) associado a um Reator Aeróbio-Anóxico de Leito Fixo (RAALF). O RAALF
possuía as seguintes dimensões: comprimento total (LT) de 100 cm, comprimento (LU) de 85
cm, diâmetro (D) de 9,5 cm, que resultam uma relação LT/D de 10,5 e LU/D de 8,9. O reator
possuía um volume total (VT) de 7080 mL, e possuía escoamento do tipo descendente.
Também havia dois pontos de injeção de gás no reator, o primeiro situado à 42,5 cm do topo
(com a finalidade de suprir gás para a câmara superior, com VT ~ 2480 mL) e o segundo à
92,5 cm do topo (com a finalidade de suprir gás para a câmara inferior, com VT ~ 3540 mL).
Os dois compartimentos foram preenchidos com cubos de espuma de poliuretano,
cujas características mais importantes são: aresta=5 mm, densidade=23 kg.m-3, porosidade=
95%, e diâmetro médios dos poros=543 µm.
Foi utilizado esgoto sanitário de origem predominantemente doméstica proveniente do
Campus 2 da USP São Carlos, bem como de parte de bairro residencial adjacente.
Os doadores de elétrons aplicados com a finalidade de desnitrificar o efluente oriundo
do reator UASB foram o sulfeto de hidrogênio e o metano, de origem sintética, fornecidos por
meio de cilindro da Empresa White Martins S/A. A composição do biogás sintético está
descrita na Tabela 1.
Tabela 1 - Composição média do biogás sintético
Composto
H2S
CH4
CO2

Concentração (g m-3)
ETAPA 2
ETAPA 3
50
0,5
380
380
Gás de arraste
Gás de arraste
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Procedimento experimental
O inóculo aplicado na câmara nitrificante foi oriundo de tanques de lodos ativados
tratando esgoto sanitário da empresa Wolksvagen do Brasil S.A. O procedimento de
inoculação consistiu em submergir o material suporte no lado aeróbio sem acondicionamento
e deixá-lo em repouso pelo período de 2 horas. O procedimento de adesão da biomassa
anaeróbia ao material suporte foi baseado na metodologia proposta por Zaiat (1996).
Etapas de operação
O estudo se desenvolveu em 3 etapas de operação, a saber (Tabela 2):
Tabela 2 - Etapas de operação
Etapa

Subdivisão

Característica

1

-

Equilíbrio dinâmico da
nitrificação

2.1

2

2.2

2.3

3

-

Injeção de gás
N/S ~ 0,8 (S em excesso)
TDH = 7,5 h
Injeção de gás
N/S ~ 0,8 (S em excesso)
TDH = 5 h
Injeção de gás
N/S ~ 0,8 (S em excesso)
TDH = 2,5 h
Injeção de gás
N/S ~600 (S em falta)
TDH = 5 h

Monitoramento
A avaliação do comportamento da fase líquida do RAALF foi feita for meio do
monitoramento de parâmetros operacionais feitos através de coletas de amostra afluentes ao
reator, na saída da câmara aeróbia e efluentes ao reator. As análises seguiram o preconizado
no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). Com relação à
fase gasosa, foram realizadas análises do efluente gasoso no topo do reator. A fase sólida foi
monitorada por meio de análises gravimétricas e de espectroscopia de dispersão (Tabela 3).

Parâmetro

Tabela 3 - Parâmetros e freqüência de análises
Freqüência
Método

pH
OD
Alcalinidade total
DQOT, DQOF
NTK
N-NH4+
N-NO-2, N-NO-3
STD
SO42Composição dos
gases
Ácidos orgânicos e
álcoois

3 x /semana
3 x /semana
3 x /semana
3 x /semana
2 x /semana
3 x /semana
3 x /semana
3 x /semana
3 x /semana

Potenciométrico
Potenciométrico
Titulométrico
Espectrofotométrico
Titulométrico
Titulométrico / Colori-espectro
Colori-espectro
Espectrofotométrico
Espectrofotométrico

2 x /semana

Cromatográfico/colorimétrico

2 x / semana

Cromatográfico
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Resultados e discussão
Etapa 1
A câmara aeróbia apresentou boa estabilidade operacional nesta etapa, com eficiência
média de remoção de nitrogênio amoniacal de 82,3%, para a concentração média afluente de
33,1±1,3 mg L-1 e concentração média efluente de 5,1±0,6 mg L-1. As concentrações de
nitrato afluente e na fase de transição foram de 0,7±0,1 e 18,8±1,2 mg L-1, respectivamente.
Importante ressaltar que a inoculação e o início da operação dos compartimentos aeróbio e
desnitrificante foram realizados no mesmo período. Com relação à remoção de matéria
orgânica carbonácea no reator, esta ocorreu de forma definitiva na câmara aeróbia, com
equilíbrio dinâmico verificado no início da terceira semana de operação (por volta do 15º dia).
Cabe ressaltar que o tempo necessário para que a biomassa heterotrófica pudesse se
estabelecer no reator foi semelhante ao demandado pela biomassa autotrófica nitrificante.
Esse fato indica a presença de grande diversidade de microrganismos no lodo aeróbio
utilizado para inoculação da câmara aeróbia, que resultou em tempo semelhante demandado
para a oxidação de compostos de interesse pelos dois grupos de microrganismos.
Etapa 2
A eficiência média de remoção de DQOtotal nas etapas 2.1 e 2.2 foi de 98,3%, o que
demonstra a alta capacidade da biomassa heterótrofa na remoção de matéria orgânica. Como
conseqüência da elevada eficiência de remoção de DQO na câmara aeróbia, os únicos
doadores de elétrons disponíveis na câmara anóxica, durantes estas sub-etapas, foram
oriundos exclusivamente do biogás sintético.
Tabela 4 - Estatística descritiva das formas nitrogenadas na etapa 2
Formas nitrogenadas
Sub-etapa 2.3
Mín
Máx
M

Afluente

Sub-etapa 2.1
Mín
Máx
M
27,7
42,8 35,6±1,1

N-NH4+ (mg L-1)
Sub-etapa 2.2
Mín Máx
M
21,9

32,1±1,3

28,9

39,9

33,4±1,1

Transição
Efluente

0,2
0,1

2,7
7,7

6,6
5,4±0,4
1,6
3,8±0,3
N-NO2 (mg L-1)

11,9
8,0

19,3
18,0

16,2±1,7
13,8±0,1

0,4

0,3±0

1,3
1,9

1,6±0,4
1,3±0,5

1

0,4±0,1

17,1
10

12,7±1,1
9,4±0,1

Ponto

Afluente
Transição
Efluente
Afluente
Transição
Efluente

0,1
0,1
0,4
0
19,9
1,6

2,8
1,8

1,7±0,2
1,0±0,1

0,4

0,3±0

1,6
1,1

0,8±0,2
0,8±0,3

1

0,6±0,1

39,0
2,7

29,2±1,2
2,2±0,1

0,1
0,1
0,1
0
14,4
3,6

41,0

0,4

0,3±0

1,0
1,1±0,2
1,5
0,7±0,2
N-NO3- (mg L-1)
1

0,6±0,1

36,5
4,7

27,3±1,3
4,2±0,1

0,1
0,1
0,8
0
5,3
9

Legenda: Mín: valores mínimos; Máx: valores máximos; M: média aritmética.
Todavia, durante a sub-etapa 2.3, a eficiência média de conversão de DQO decresceu
para 68,9% na câmara aeróbia, em virtude da diminuição do TDH nesta câmara para 2,5
horas. Como as condições ambientais foram mantidas durante as três sub-etapas e houve
apenas a variação do TDH, acredita-se que este parâmetro teve papel crucial para a perda da
eficiência na câmara aeróbia, pois durante as sub-etapas 2.1 e 2.2 (TDHs de 7,5 e 5 horas,
respectivamente), as eficiências foram muito altas, conforme supracitado. Durante a sub-etapa
2.1, praticamente todo o nitrogênio amoniacal foi removido na câmara aeróbia do reator,
sendo que a eficiência média de remoção foi de 95,3%. A diminuição do TDH provocou a
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queda da eficiência para 83,3% e para 51,7%, nas sub-etapas 2.2 e 2.3, respectivamente.
Destaca-se, também, que a fração de nitrogênio amoniacal residual da câmara aeróbia sofreu
uma ligeira alteração na sua concentração, principalmente na sub-etapa 2.3. É provável que
parte do nitrogênio amoniacal tenha sido utilizada pelos microrganismos para consumo
endógeno na câmara desnitrificante. De acordo com a Tabela 4, enquanto as médias efluentes
de nitrato verificadas durante as sub-etapas 2.1 e 2.2 foram de 2,2±0,1 e 4,2±0,1 mg L-1, na
sub-etapa 2.3 - a despeito da menor concentração afluente de nitrato decorrente da queda de
eficiência nitrificante na câmara aeróbia - a concentração média efluente foi de 9,4±0,1 mg L1
.
Com relação à desnitrificação durante a etapa 2, esta ocorreu de forma estável,
principalmente devido ao fato de a concentração de sulfeto total dissolvido disponível para a
biomassa autotrófica desnitrificante estar em excesso ao requerido pela estequiometria
(N/S=0,8). O processo autotrófico de redução de nitrato só enfrentou algum desequilíbrio
durante a sub-etapa 2.3, em virtude da alteração do comportamento hidrodinâmico do reator,
que foi resultado da diminuição do TDH de 5 horas na sub-etapa 2.2 para 2,5 horas na subetapa 2.3. A concentração de oxigênio dissolvido medida no estrato efetivamente anóxico da
câmara desnitrificante, durante todo o experimento, não ultrapassou 0,5 mg L-1, valor que é
menor do que a concentração sugerida pela literatura para o sucesso da utilização de
compostos reduzidos de enxofre como doadores de elétrons para a desnitrificação Sublette et
al. (1998).
O sulfato é um dos produtos finais da oxidação de nitrogênio amoniacal pela via da
desnitrificação autotrófica. Durante esta etapa, foi detectada concentração substancial deste
composto na câmara anóxica. A concentração média de sulfato afluente na sub-etapa 2.1 foi
de 42,1±2,4 mg L-1, de 30±1,3 mg L-1 na sub-etapa 2.2 e de 49,2 ±1,6 mg L-1 na sub-etapa
2.3, enquanto as concentrações efluentes foram de 130±1,3 mg L-1, 138,9±1,0 e 99,5±4,6 mg
L-1 nas subetapas 2.1, 2.2 e 2.3 respectivamente. Nesta etapa, na qual o sulfeto foi adicionado
em excesso, a concentração de sulfato foi inferior à esperada, o que sugere a formação de
compostos intermediários de enxofre como, por exemplo, o enxofre elementar. Ademais, foi
possível verificar, visualmente, mudanças no aspecto da fase líquida dentro da câmara
anóxica para um tom ligeiramente amarelado. Esta observação também foi feita por Moraes
(2009) e Beristain-Cardoso et al. (2006) em reatores em batelada, quando da avaliação da
influência de diferentes relações N/S sobre a desnitrificação autotrófica.
No caso da sub-etapa 2.3, o declínio vertiginoso da concentração de sulfato foi devida
ao desequilíbrio hidrodinâmico sofrido pelo reator, durante esta sub-etapa, em virtude de
diminuição do TDH para 2,5 horas. Uma das explicações para este fato é que, como a
velocidade descensional esteve mais elevada nesta condição, a oxidação do nitrogênio
amoniacal a nitrato decresceu na câmara aeróbia. Portanto, com menor quantidade de receptor
final disponível na câmara anóxica, menos sulfeto foi utilizado para processar a reação, o que
resultou na baixa concentração de produtos finais da reação de desnitrificação autotrófica,
sendo o sulfato um desses produtos.
Os perfis espaciais de sulfato realizados apontaram que a concentração deste composto
apresentou seus maiores valores nos pontos mais próximos ao ponto de introdução do biogás,
com a tendência a diminuir na medida em que o gás ascendia pelo RAALF, conforme
apresentado no gráfico da Figura 1.
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Figura 1. Perfis espaciais de concentração de sulfato
O único produto intermediário possível, preconizado pela literatura e detectado
durante os experimentos, foi o metanol. Os perfis verticais de concentração de metanol
indicaram que sua produção ocorreu somente em uma região específica da câmara anóxica,
classificada como “estrato microaerofílico”, cujo OD oscilou durante toda a operação entre
0,5 e 1 mg L-1. De acordo com Rajapakse e Scutt (1999), a concentração de oxigênio
dissolvido necessária para a oxidação parcial do metano a metanol deve ser mantida abaixo de
1 mg L-1. Portanto, sob este ponto de vista, as condições ambientais promovidas por este
estrato adjacente à câmara de transição, estiveram propícias à ocorrência deste processo em
específico.
Tabela 5 - Perfil da produção de metanol durante a sub-etapa 2.2 na câmara desnitrificante.
MeOH – Topo
MeOH – Centro
MeOH – Base
Parâmetro
(mg L-1)
(mg L-1)
(mg L-1)
Valor médio
Desvio padrão
Valor mínimo
Valor máximo
Número de
amostras

21.4
19.6
0
46
14

0
0
0
0
14

0
0
0
0
14

Como o metanol não foi detectado em outras seções de amostragem, é possível que ele
tenha sido utilizado pelos microrganismos desnitrificantes na mesma região onde foi
produzido pelas bactérias metanotróficas, sendo, também, importante salientar que o metanol
é um composto altamente volátil, o que aumenta a dificuldade de sua detecção em fase
líquida. A detecção do metanol ocorreu somente durante a sub-etapa 2.2, por um curto
período de tempo e de maneira inconstante. Nas sub-etapas 2.1 e 2.3, este composto não foi
detectado. Uma explicação possível é o provável longo tempo necessário para a adaptação da
comunidade microbiana às condições ambientais (start-up específico para a conversão do
metano a metanol), visto que a produção do metanol ocorreu somente a partir da metade da
sub-etapa 2.2. Ademais, mesmo durante a sub-etapa 2.2, a produção de metanol não foi
constante e nem estável.
Etapa 3
A DQOtotal afluente oscilou bastante, com concentração variando entre 40 e 187 mg
L-1. Entretanto, mesmo com esta variação e os picos verificados, o RAALF mostrou grande
capacidade em absorver a oscilação de concentração de matéria orgânica a qual foi
submetido. A eficiência de remoção média da matéria orgânica foi de 93,4%, portanto o
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RAALF mostrou rápida capacidade de recuperação com o aumento do TDH de 2,5 horas para
5 horas. A concentração média afluente a câmara aeróbia foi de 32,6±1,8 mg L-1, enquanto
que a efluente foi de 8,7±0,4 mg L-1. A concentração efluente ao RAALF foi de 7,7±0,8 mg
L-1, indicando que não houve consumo de nitrogênio amoniacal na câmara desnitrificante.
A eficiência de remoção do nitrogênio amoniacal nesta etapa foi de 73,4%. Uma
comparação entre a eficiência de remoção nesta etapa e na sub-etapa 2.2 da etapa 2 revela que
o desempenho da câmara aeróbia não foi o mesmo, já que a eficiência de oxidação foi de
83,3% na sub-etapa citada. A diminuição da concentração do doador de elétrons sulfeto de
hidrogênio no biogás, de 50 mg L-1 para 0,5 mg L-1, teve reflexo na concentração de sulfato
na câmara desnitrificante. De maneira análoga ao ocorrido nos perfis realizados durante a 2, a
variação da concentração de sulfato ao longo do RAALF teve tendência decrescente a partir
do ponto de injeção do biogás (dados não mostrados).
A média de sulfato afluente ao RAALF foi de 20,1±9,9 mg L-1, na câmara anóxica foi
de 29,9±5,7 mg L-1, e no efluente do reator foi de 35,5±7,7 mg L-1. Ensaios de atividade
desnitrificante realizados com amostras retiradas da câmara anóxica do RAALF para a
verificação do doador de elétrons preferencial nesta etapa do trabalho, sugerem que o metano
tenha sido o doador de elétrons preponderante nesta etapa do trabalho, tendo em vista a pouca
oferta do sulfeto como doador de elétrons. Nesta etapa nenhum produto intermediário
originário de possível oxidação parcial do metano foi detectado.
Conclusões
De forma geral, o RAALF se mostrou adequado para a ocorrência dos processos de
remoção de nitrogênio, além da remoção de matéria orgânica carbonácea presentes no
afluente. A utilização de biogás com doador de elétrons mostrou-se viável e eficiente,
principalmente na condição em que o doador sulfeto de hidrogênio (um dos componentes do
biogás) foi fornecido em excesso ao sistema, o que demonstra a capacidade adicional do
RAALF como um sistema de tratamento de gases.
Referências Bibliográficas
Beristain-Cardoso, R. Sierra-Alvarez, R. Rowlette, P. Flore, E.R. Gomez, J. Field, J.A. (2006)
Sulfide oxiodation under chemiolitrothopic denitrifying conditions. Biotechnology and
Bioengineering, v. 95, n.6. p.1148-1157.
Moraes, B.S. (2009) Utilização de sulfeto como doador de elétrons para a desnitrificação
autotrófica aplicada ao tratamento de esgoto sanitário. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
Rajapakse, J.P. and Scutt, J.E. (1999) Denitrification with natural gas and various new growth
media. Water research 33 (18), 3713-3734.
Standard methods for the examination of water and wastewater (1998). 20th Ed. American
Public Health Association/American Water Works Association/Water Environmental
Federation, Washington DC, USA.
Sublette, K.L., Kolhatkar, R., and Raterman, K. (1998) Technological aspects of the microbial
treatment of sulfide-rich wastewater: A case study. Biodegradation 9, 259-271.
Zaiat, M. (1996) Desenvolvimento de reator anaeróbio horizontal de leito fixo para tratamento
de águas residuárias. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos.

319

PROPOSIÇÃO DE UM SISTEMA ANAERÓBIO TEÓRICO PARA ESTABILIZAÇÃO
DE LODO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE ENERGIA
Claudio Cezar de Souza Jr 1; Marcus César A. A. de Castro 2, Marcelo Loureiro Garcia 3
1

Aluno de Iniciação Científica do Departamento de Petrologia e Metalogenia do
IGCE/UNESP;
2
Professor do Departamento de Geologia Aplicada do IGCE/UNESP.
3
Professor do Departamento de Petrologia e Metalogenia do IGCE/UNESP.

Resumo. O tratamento dos efluentes domésticos e industriais através das Estações de
Tratamento de Esgoto (ETEs) gera um resíduo denominado lodo de esgoto, rico em matéria
orgânica, de grande volume, contendo patógenos e ocasionalmente metais pesados (em lodos
provenientes de grandes cidades). O levantamento bibliográfico entre livros e periódicos
acerca de processos anaeróbios de tratamento e estabilização de lodos de esgoto, mostrou
que o tema não apresenta uma densidade elevada de pesquisas, necessitando uma maior
atenção do meio. Os trabalhos encontrados na literatura não contemplam, de forma holística,
todas as vertentes do tratamento, são elas a estabilização da matéria orgânica presente no
lodo, a eliminação de patógenos, a redução de volume e o reaproveitamento energético.
Dessa forma, através da análise pontual de cada etapa, propôs-se um modelo teórico de
reatores em série contemplando todas as vertentes descritas acima. A configuração obtida
consta de dois reatores anaeróbios conectados em série, sendo o primeiro mesofílico e com
maior tempo de retenção hidráulica, enquanto o segundo opera na faixa termofílica e
apresenta menor tempo de retenção hidráulica. Destaca-se a necessidade de validação do
modelo por meio da operação de reator em escala de bancada.
Palavras-chave: lodo de esgoto, digestão anaeróbia, estabilização do lodo, recuperação de
energia.
Introdução
Os esgotos urbanos e industriais são os principais poluidores dos mananciais hídricos
e, portanto, esses efluentes devem ser sujeitos a um tratamento adequado em Estações de
Tratamento de Esgoto (ETEs) antes de serem lançados em corpos receptores. Todos os
sistemas de tratamento de esgotos geram subprodutos sólidos: material gradeado, areia,
escuma, lodo primário, lodo secundário. Os três primeiros seguem para disposição final em
aterros sanitários, enquanto os lodos exigem tratamento prévio à disposição final, pois são
ricos em matéria orgânica e demasiadamente volumosos, além da potencial presença de
metais pesados e patógenos.
Os diversos sistemas de tratamento de esgoto não contemplam o destino final para o
lodo produzido. O tratamento do lodo deve ser praticado para minimizar problemas como
odor excessivo e disposição de poluentes e substâncias patogênicas no meio ambiente, além
da diminuição do volume do material a ser disposto. Atualmente, grande parte do lodo
produzido é destinada a aterros sanitários em co-disposição com resíduos sólidos urbanos.
Esta pode não ser a melhor destinação para o lodo, pois este apresenta alto potencial de
produção de chorume e, por ser um material volumoso e hidrófilo, pode ocasionar problemas
estruturais como recalques dos taludes dos aterros (caso adquiram umidade excessiva). Sem
mencionar o fato de que a disposição final em aterro sanitário é das menos nobres, uma vez
que o lodo estabilizado e livre de patógenos pode ser reciclado no uso agrícola (Oleszkiewicz
e Mavinic, 2002). A incorporação do lodo de esgoto no solo é uma alternativa bastante
promissora, pois o lodo contém percentual considerável de matéria orgânica e de elementos
essenciais para as plantas, podendo substituir, ainda que parcialmente, os fertilizantes
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minerais (Nascimento et al., 2004).
Segundo Andreoli et al. (2001), as principais etapas do gerenciamento do lodo, com as
respectivas definições são as seguintes: 1. adensamento – remoção de umidade por gravidade,
flotação ou centrifugação (redução de volume); 2. estabilização – remoção da matéria
orgânica (redução de sólidos voláteis); 3. condicionamento – preparação para a desidratação
(principalmente mecânica); 4. higienização – remoção de organismos patogênicos; 5.
desaguamento – remoção da umidade através de leitos de secagem, filtros a vácuo, prensas
desaguadoras ou filtros prensa (redução de volume); 6. disposição final – destinação final dos
subprodutos
A estabilização da matéria orgânica em reatores anaeróbios ocorre através da digestão
anaeróbia que se trata um processo biológico natural, no qual bactérias interagem para
promover a fermentação estável e auto-regulada da matéria orgânica na ausência de oxigênio
molecular. Apesar de relativamente lenta, oferece diversas vantagens no tratamento de lodos
de esgoto. Inclui-se nessas vantagens o alto grau de estabilização, capacidade de tratar lodos
com altas cargas de material orgânico, pequena produção de rejeitos e produção de gás
metano como produto final de decomposição (Sterritt e Lester, 1988).
Este artigo apresenta um modelo teórico de reator anaeróbio para estabilização de
lodos que segue as etapas de gerenciamento mencionadas acima de forma adaptada e busca
otimizar os parâmetros de interesse que são redução de volume, eliminação de patógenos e
reaproveitamento energético. O desenvolvimento do reator foi embasado no levantamento
bibliográfico em termos de processos de estabilização do lodo via digestão anaeróbia e na
consulta de artigos científicos com informações e resultados relacionados aos aspectos de
interesse previamente descritos, possibilitando dessa forma o conhecimento do estado-da-arte
do tema e capacidade de avaliar as vantagens de desvantagens de cada método ou processo.
Revisão Bibliográfica
Esta seção apresenta as pesquisas que efetivamente contribuíram para a elaboração da
configuração de reatores proposta por este artigo, ou seja, aqueles que apresentam alternativas
viáveis técnica e economicamente, bem como uma breve explanação acerca dos resultados
obtidos pelos autores de tais pesquisas, porém não representam a totalidade do material
pesquisado.
Oleszkiewicz e Mavinic (2002) e Dichtl (1997) apresentam a estrutura egg shaped
para reatores como ideal, devido à maior superfície de contato que essa estrutura promove
entre o lodo e os microrganismos decompositores em decorrência da possibilidade de
instalação de sistemas eficientes de mistura, como tubos de sucção, que garantem a
homogeneidade do substrato, além de evitar a formação de escuma e depósitos de sólidos na
base do reator.
Appels et al. (2008) estudaram os princípios da digestão anaeróbia, bem como todos
as variáveis envolvidas e a interferências das mesmas no processo. Dentre diversos fatores
pesquisados, provaram que a digestão anaeróbia mesofílica é capaz de remover boa parte dos
patógenos e o aumento da temperatura promove altas taxas de destruição de microrganismos
patogênicos.
Plachá et al. (2008) avaliaram a eficiência do tratamento mesofílico aeróbio e adição
de cal hidratada na desinfecção de lodos de esgoto. Os resultados mostraram que a
estabilização aeróbia mesofilica não demonstrou efeitos de desinfecção suficientes. A adição
de cal obteve melhores resultados de higienização, porém com maiores custos. Dessa forma, é
viável apenas para a disposição final do lodo em solos ácidos, uma vez que haveria economia
em termos de adequação do pH do solo por meio de outros métodos.
A alternativa tratada por Zupancic et al. (2006) foi a adição de resíduos orgânicos
domiciliares ao lodo de esgoto e este submetido posteriormente a digestão anaeróbia
mesofílica com tempo de retenção hidráulica de 20 dias. Obteve-se aumento na produção de
metano em 80% e o gás foi utilizado na produção de calor e energia elétrica. Zupancic et al.
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(2006) também demonstraram a utilização de boiler alimentado por biogás fornecendo água
aquecida para trocadores de calor a fim de realizar a adequação da temperatura do lodo.
Song et. al. (2004) realizaram ensaios com lodo de esgoto visando à obtenção de lodos
Classe A, ou seja, lodos com caráter restritivo em relação à presença de patógenos e
coliformes termotolerantes e que podem ser utilizados para fins agrícolas. A partir da digestão
anaeróbia mesofílica, a porcentagem de inativação dos coliformes totais foi de 66.7%,
enquanto com a digestão anaeróbia termofílica a porcentagem obtida foi de 99.7%,
mostrando-se um processo extremamente eficiente para higienização do lodo. A digestão
mesofílica apesar de não eliminar patógenos de maneira tão eficiente quanto à termofílica, é
particularmente importante por apresentar maior rendimento na produção de metano, além de
ser mais estável caso haja variações das condições físicas e químicas dentro no reator (Song et
al., 2004).
Andreoli et al. (2001) apresentam diversos processos e operações para a realização do
desaguamento do lodo, são eles: leitos de secagem, centrífugas, filtros a vácuo, prensas
desaguadoras e filtros prensa. A Tabela 1, adaptada de Andreoli et al. (2001) relaciona as
principais características dos processos de desaguamento de lodos.
Tabela 1: Principais fatores dos processos de desaguamento de lodos. I – pouco, reduzido.
II – moderado. III – grande, elevado. Fonte: Andreoli et. al. (2001).
Fatores
Leitos de Centrífugas Filtros a
Prensas
Filtros
secagem
vácuo
desaguadoras prensa
Demanda de área
III
I
II
I
I
Demanda de energia Nenhuma
II
III
II
III
Custo de
implantação
Demanda de
manutenção
Sensibilidade a
qualidade do lodo
Teor de ST na torta

I

III

II

II

II

I

II

II

III

III

I

III

II

II

II

III

II

I

II

III

Influência do clima

III

I

I

I

I

Complexidade de
remoção do lodo

II

I

I

I

I

Apesar de não incorporados ao modelo, foram pesquisados alguns pré-tratamentos que
podem ser aplicados ao lodo e as conseqüências promovidas por estes, em particular, a
alternativa da produção sequencial de hidrogênio e metano, mediante inoculação de bactérias
produtoras de hidrogênio em conjunto com pré tratamentos inibitórios a ação de arquéias
metanogênicas.
Ting e Lee (2006) estudaram a produção sequencial de hidrogênio e metano a partir
da digestão anaeróbia do lodo de esgoto pré tratado e inoculado com uma cepa de
Clostridium. Três pré-tratamentos foram testados: alcalinização, acidificação e
congelamento/descongelamento. A inoculação de Clostridium tem por finalidade a produção
de gás hidrogênio, enquanto que os pré-tratamentos visam à inibição temporária da produção
de metano. Os resultados experimentais obtidos demonstraram a viabilidade da utilização de
dois reatores em série produzindo hidrogênio e metano separadamente. A fermentação do lodo
alcalinizado e inoculado previamente aumentou a produção de metano em 500% (Ting e Lee,
2006).
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Park et al. (2010) também realizaram estudos acerca de um sistema de duas fases
sequenciais com produção de hidrogênio e metano. No intuito de inativar a atividade das
arquéias metanogênicas no primeiro estágio, realizaram pré tratamento térmico, submetendo o
lodo à temperatura de 100°C durante 30 min. As bactérias do gênero Clostridium produtoras
de hidrogênio permaneceram ativas por serem bastante tolerantes ao calor. Demonstraram a
eficiência do processo, otimizando a produção de ambos os gases e reduzindo
significantemente a DBO do lodo.
Bougrier et al. (2006) avaliaram e compararam os efeitos na digestão anaeróbia de três
pré tratamentos ao lodo: ultrasom, ozonificação e tratamento térmico com temperaturas entre
170 e 190°C. Em termos de degradação e estabilização da matéria orgânica, o ultrasom e o
tratamento térmico mostraram-se os melhores pré-tratamentos. Porém, os autores não
concluíram qual seria a melhor opção dentre os dois, pois os resultados foram
demasiadamente semelhantes, incluindo as alterações físicas e químicas do lodo.
Material e Métodos
Por se tratar de um modelo teórico, não foram realizados experimentos que
comprovem a eficiência da configuração apresentada. O modelo está embasado no
levantamento bibliográfico entre livros e artigos científicos e na análise criteriosa destes.
Foram estudados os métodos e sistemas utilizados para estabilização de lodos, levando-se em
consideração principalmente os aspectos de redução de volume, remoção de patógenos e
substâncias indesejáveis, bem como a composição do lodo antes, durante e após o processo.
Foram observadas também as alternativas de reaproveitamento energético a partir do biogás
gerado no processo anaeróbio. O foco da pesquisa foram alternativas viáveis técnica e
economicamente, dessa forma alguns procedimentos não foram profundamente estudados,
tampouco incorporados ao modelo, como ultrasom, microondas e processos que exijam
temperatura e pressão demasiadamente elevadas
A análise do trabalho de Appels et al. (2008) permitiu a definição da primeira etapa do
modelo, adensamento por meio da gravidade, por se tratar de uma operação de baixo custo e
relativamente eficiente. Além disso, pôde-se iniciar a definição por dois reatores seqüenciais,
na medida em que a digestão termofílica é apresentada como alternativa eficiente na
eliminação de patógenos. Os trabalhos de Oleszkiewicz e Mavinic (2002) e Dichtl (1997)
possibilitaram a definição do formato egg shaped dos reatores. A utilização do boiler
alimentado por biogás e trocadores de calor operando com água aquecida para realizar a
adequação da temperatura do lodo foram definidas a partir dos estudos de Zupancic et al.
(2006). Com o propósito de determinar um método eficiente para eliminação de patógenos,
foram avaliados os estudos executados por Placha`a et al. (2008), Nascimento et al. (2004),
Appels et al. (2008) e Song et al. (2004).
Após passar pelos estágios de adensamento, digestão anaeróbia mesofílica
promovendo estabilização da matéria orgânica e produção de metano, digestão anaeróbia
termofílica dando continuidade a estabilização e atuando principalmente na desinfecção do
lodo, definiu-se o método utilizado para realizar a desidratação do lodo. O trabalho de
Andreoli et. al. (2001) foi utilizado como referência, considerando-se redução máxima do
volume, eficiência de desidratação e viabilidade econômica (demanda de energia, custo de
implantação, demanda de manutenção) como variáveis.
Resultados e Discussão
A seguir são apresentados os resultados obtidos através do levantamento bibliográfico
entre livros e periódicos acerca de processos de tratamento e estabilização de lodos de esgoto
e reatores anaeróbios. Pôde-se constatar que o tema não apresenta uma densidade elevada de
pesquisas, necessitando uma maior atenção do meio. Conforme esperado, os trabalhos
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encontrados na literatura não contemplam, de forma holística, todas as vertentes necessárias
para o gerenciamento adequado do lodo. São elas a estabilização da matéria orgânica presente
no lodo, a eliminação de patógenos, a redução de volume e o reaproveitamento energético. Os
trabalhos consultados mostram análises aprofundadas para determinado tema, entre eles
inativação de patógenos, otimização da produção de metano, efeito da configuração dos
reatores no processo de digestão, porém, de forma geral, não apresentam relação entre os
temas estudados.
Dessa forma, propôs-se um novo modelo teórico a partir da consideração das várias
vertentes. A eficiência da configuração deverá ser testada e possivelmente comprovada
através de experimentos laboratoriais, através da adaptação dos reatores em escala de
bancada. A discussão dos resultados está estruturada de forma a apresentar primeiramente os
fatores que determinam e influenciam a operacionalidade do modelo e, posteriormente, a
configuração de reatores obtida e suas particularidades.
Tipo de reator
Os reatores anaeróbios utilizados para o tratamento e estabilização da matéria orgânica
presente no lodo de esgoto podem apresentar estruturas convencionais, na maioria dos casos,
cilíndricas ou com base retangular, sendo essas bases amplas e com paredes perpendiculares a
base. Porém, a estrutura escolhida para o modelo foi a “ovalada”, estrutura estudada e descrita
em diversos artigos como egg shaped. Os modelos convencionais apresentam custos
inferiores para construção, porém possuem inconvenientes como formação de depósitos de
sólidos na base do reator e “zonas mortas” de degradação, devido a dificuldade da
implantação de um sistema de mistura eficiente para esta configuração de reator, resultando
em um substrato não suficientemente homogêneo (Dichtl, 1997). Além disso, por possuírem a
base mais larga, demandam maior área. Os modelos egg shaped, embora sejam mais onerosos
para construção, apresentam eficiência hidráulica superior, possibilitando maior superfície de
contato entre o lodo e os microrganismos decompositores devido à mistura que pode ser
promovida por meio de tubos de sucção instalados no interior do reator que garantem a
homogeneidade do substrato, possibilitando que todo o tanque esteja disponível para
tratamento (Oleszkiewicz e Mavinic, 2002).
Temperatura e tempo de retenção hidráulica
No que diz respeito à temperatura, sabe-se que esta afeta diretamente o processo de
digestão anaeróbia, em particular, a atividade microbiológica. A maior parte dos reatores
anaeróbios opera em temperatura mesofílica, variando entre 30 e 38°C. Entretanto, estes
podem operar também em temperaturas mais elevadas, entre 50 e 70°C, faixa adequada para
bactérias termofílicas. A digestão termofílica é mais rápida que a mesofílica, uma vez que as
reações bioquímicas aumentam à medida que a temperatura se eleva. Outras vantagens deste
tipo de digestão são a elevada redução de sólidos voláteis, aumento da desidratação do lodo e
inativação de grande parte dos organismos patogênicos presentes no substrato (Appels et al.,
2008). Song et al. aplicaram a digestão termofílica (55°C) com tempo de retenção hidráulica
de 10 dias como tratamento para desinfecção do lodo obtendo 99.7% de eliminação de
coliformes totais, resultado suficientemente satisfatório para justificar a utilização do reator
termofílico para inativação de patógenos no modelo criado. As desvantagens dizem respeito à
maior quantidade de energia requerida para a manutenção do processo e menor estabilidade
do mesmo, haja vista que bactérias termofílicas são mais sensíveis a flutuações de
temperatura quando comparadas às bactérias mesofílicas (Appels et al., 2008).
A configuração proposta apresenta reatores separados, conectados em série, sendo o
primeiro operando na faixa mesofílica de temperatura (35°C) e com maior tempo de retenção
hidráulica (25 dias). O segundo reator trabalha na faixa termofílica de temperatura (55°C) e
apresenta menor tempo de retenção (10 dias), no intuito de prosseguir com a estabilização,
mas principalmente eliminar organismos patogênicos. O lodo será aquecido através do
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trocador de calor (“jaqueta d’água) que receberá água aquecida proveniente do boiler
alimentado pelo biogás gerado na digestão anaeróbia dos dois reatores.
É crucial a manutenção da temperatura constante para um processo de digestão
eficiente (Igoni et al., 2008), dessa forma, ambos os reatores são munidos de termostatos e
sistemas reguladores de temperatura.
Potencial hidrogeniônico - pH
O valor do potencial hidrogeniônico e particularmente suas variações influenciam
significantemente o processo de digestão do lodo, por esta razão a capacidade de
tamponamento do substrato é muito importante. O desempenho dos reatores está intimamente
ligado ao equilíbrio das fases acidogênica e metanogênica, uma vez que o excesso da
produção de ácidos voláteis pode suprimir a capacidade tampão do meio diminuindo o pH a
níveis inibidores ao crescimento de arquéias metanogênicas. O pH atua diretamente no
crescimento microbiano e influencia todas as reações bioquímicas que ocorrem no processo
de digestão anaeróbia. As bactérias envolvidas na digestão anaeróbia apresentam atividade em
pH na faixa entre 6 e 8 sendo que valores próximos a neutralidade são considerados ótimos
(Igoni et al., 2008).
Metais pesados e potenciais inibidores do processo de digestão anaeróbia
Efluentes industriais são a principal fonte de metais pesados presentes no esgoto
sanitário e consequentemente no lodo de esgoto, contribuindo com mais de 50% do conteúdo
total de metais, sendo os mais comumente encontrados no lodo: cromo, cobre, níquel, cádmio
e zinco (Uysal et al., 2010). Muitas enzimas e coenzimas dependem de concentrações
mínimas (traços) de certos metais para manter suas atividades. Porém, em determinadas
concentrações, os metais são inibidores ou tóxicos aos microrganismos, afetando
negativamente o processo de digestão anaeróbia.
Segundo Silva (2007), em pH neutro ou alcalino, os elementos metálicos como cobre,
níquel, zinco e outros metais pesados encontram-se indisponíveis para o meio, ou seja, estão
presentes em forma complexadas (e podem estar na forma insolúvel), não acarretando
problemas em termos de inibição do processo anaeróbio, exceto se em concentrações
excessivamente elevadas.
Sulfatos também podem ser problemáticos para o processo de digestão anaeróbia se
presentes em concentrações acima de 500 mg.l-1, pois são reduzidos a sulfeto pela ação
bacteriana e posteriormente sulfeto de hidrogênio pode ser formado, que além de tóxico,
causa redução da proporção do metano no biogás com aumento da concentração de gás
sulfídrico, implicando entre outros fatores na diminuição da qualidade energética do biogás
(Gray, 2005).
Mistura e homogeneidade
Para que o processo de digestão anaeróbia seja eficiente, é imprescindível que se
mantenha a homogeneidade do substrato, garantindo que haja boa disponibilidade de contato
entre o material orgânico e os microrganismos presentes no lodo (Song et al., 2004). Portanto,
é fundamental que o sistema de mistura seja eficiente. No reator proposto a mistura é
realizada mecanicamente por pás que impulsionam o lodo através de um tubo, sistema
descrito na literatura como tudo de sucção (Gray, 2005). Este sistema assegura que todo o
tanque esteja disponível para tratamento e aliado a estrutura egg shaped do reator garante que
pouco ou nenhum depósito de sólidos ocorra na base do reator, além da não formação de
escuma.
Reaproveitamento energético
O reaproveitamento energético se dará por meio da utilização do biogás produzido no
processo de digestão anaeróbia no boiler, no intuito de gerar calor e aquecer a água presente
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em seu interior, água esta que posteriormente será direcionada aos trocadores de calor
(“jaqueta d’água”) para a realização da adequação da temperatura do lodo. Apesar de o
balanço energético não ter sido efetuado, é provável que o sistema não seja auto-suficiente,
sendo necessária a utilização de uma fonte de energia complementar para aquecimento do
lodo e principalmente para o sistema de mistura (tubos de sucção).
Redução volumétrica
Em relação à redução volumétrica do lodo, a primeira etapa a ser realizada é o
adensamento do mesmo mediado pelo efeito da gravidade. Por meio deste adensamento é
possível reduzir o lodo a um terço do volume inicial (Appels et al., 2008).
A etapa termofílica da digestão, além de eliminar mais de 95% dos patógenos (Song et
al., 2004) garante também a redução do volume do lodo em decorrência dentre outros fatores
da evaporação da água e da degradação de sólidos voláteis que são convertidos em biogás.
Porém, para a desidratação definitiva do lodo e obtenção da máxima redução volumétrica é
necessário que se realize operações ao final do processo com o lodo previamente estabilizado
e higienizado. A operação definida pelo modelo são os leitos de secagem.
Apresentação do modelo
O modelo desenvolvido é apresentado na Figura 1. Têm-se inicialmente um
compartimento destinado ao adensamento do lodo ligado a dois reatores conectados em série.
Entre os reatores tem-se o reservatório de biogás que será fonte energética para o boilers. O
aquecimento do lodo se dará através dos trocadores de calor tipo “jaqueta d’água” em um
sistema fechado. A água sai aquecida do boiler e retorna resfriada após a troca energética com
os reatores. Uma bomba é instalada entre os dois reatores, no intuito de realizar a
transferência do lodo do primeiro para o segundo reator. Além disso, são instalados
equipamentos para o monitoramento do processo de digestão anaeróbia, como sensores de
pH, medidor de gás e termostatos. O modelo segue todos os parâmetros como temperatura,
tempo de retenção hidráulica, pH e outros de acordo com o descrito ao longo das subseções
anteriores.

326

Figura 1. Representação da configuração de reatores anaeróbios egg shaped em série obtida com as indicações dos fluxos de lodo, água e biogás.
(Vermelho = lodo, Verde = biogás, Amarelo = água aquecida, Azul = água resfriada).
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Conclusão
Através do levantamento bibliográfico e da análise de cada processo foi possível desenvolver
a configuração teórica de reatores em série que contemplasse os quesitos almejados pelo
gerenciamento adequado do lodo de esgoto, são eles estabilização da matéria orgânica,
redução volumétrica e eliminação de organismos patogênicos. A inovação do modelo diz
respeito à conformação dos reatores que foi proposta, sendo o primeiro anaeróbio e mesofílico
atuando basicamente na estabilização do lodo e geração de biogás, enquanto o segundo,
anaeróbio e termofílico, trabalha principalmente as questões de eliminação dos patógenos e
redução volumétrica. Propôs-se também o reaproveitamento energético através da queima do
biogás produzido ao longo do processo, para geração de calor e eventualmente energia
elétrica e mecânica. Existe a necessidade de adaptação do modelo em escala de bancada para
a realização de testes experimentais que comprovem sua eficiência, por meio de avaliações de
balanços de massa e energia e de características do lodo antes, durante e após o processo, em
termos de porcentagem de matéria orgânica e concentração de organismos patogênicos, no
intuito de no final do processo ter obtido um resíduo mais compacto e “limpo”.
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Resumo. O presente trabalho consistirá na avaliação da oxidação do sulfeto a enxofre

elementar a partir da microaeração do meio. Serão avaliadas duas configurações de reatores
que utilizam membrana permeável de silicone para a microaeração: um reator utilizando o
gás sob pressão (Reator de Membrana Submersa) e outro operando à pressão atmosférica
(Reator Tubular com Parede Permeável a Oxigênio). O estudo será dividido em duas etapas:
a primeira que visa a quantificação do oxigênio que permeará a membrana de silicone,
verificado através do coeficiente volumétrico global de transferência de massa (KLa) e a
segunda visa a avaliação da oxidação do sulfeto a enxofre elementar tanto por via química
quanto por via biológica. Esta segunda etapa contará também com ensaios preliminares, sem
a presença de fonte de carbono, e com ensaios que terão por meio o efluente de um reator
anaeróbio sulfetogênico, nos quais serão também avaliadas a oxidação química e biológica.
Desta forma, a recuperação do enxofre elementar, tanto por via química quanto por via
biológica, poderá ser realizada nas duas configurações de reatores, nos quais se avaliará
também a eficiência do uso de membranas de silicone na microaeração.
Introdução
Ao analisar a questão do tratamento de águas contaminadas e da recuperação de
produtos a partir desse tratamento, o efluente passa a desempenhar novo papel: o de matériaprima. Objetivando o tratamento de águas contaminadas por compostos sulfurosos é
necessário pensar em formas de tratamentos que removam os contaminantes e produzam
elementos estáveis e encontrados como fonte natural, no caso o enxofre elementar.
A emissão de sulfeto é considerada como grande fonte poluidora já que pode causar,
além de mau odor, corrosão e problemas de saúde. O sulfato é a forma menos tóxica dos
compostos de enxofre, mas em concentrações superiores a 500 mg.L-1 pode apresentar efeitos
laxativos e conferir sabor amargo à água. Outros problemas associados à presença de sulfato
estão relacionados com a acidificação dos solos e das águas, com conseqüente aumento da
condutividade elétrica, o que inviabiliza seu uso na indústria e provoca solubilização de
metais.
Lens et al. (1998) relatam técnicas químicas e físico-químicas para o tratamento de
águas residuárias ricas em sulfato, como osmose reversa e nanofiltração, além de outras
técnicas de elevado custo. Os autores ainda colocam como forma viável de tratamento os
processos biológico sulfetogênicos. A remoção de sulfato por bactérias redutoras de sulfato
(BRS) é um processo bem desenvolvido e já comercializado, embora algumas lacunas estejam
abertas no conhecimento científico sobre essa tecnologia, como a dificuldade em balancear o
processo, compreender os processos de transferência do sulfato para o interior das células e
compreender os ciclos biogeoquímicos do enxofre de forma completa (SILVA, 2005;
MOCKAITIS, 2008; RODRIGUEZ, 2010).
Como desvantagem o processo trás por produto final o íon sulfeto, que também
acarreta impactos ambientais, econômicos e ligados à saúde humana. Assim, um tratamento
que combine a redução do sulfato e tratamento de sulfeto na sua forma líquida é de extrema
importância, e dentro desse contexto a oxidação do sulfeto a enxofre elementar se torna
interessante já que este pode ser removido por sedimentação e ainda trás vantagens
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econômicas com a sua recuperação e posterior utilização pela indústria (JANSSEN et al.,
1999).
A estequeometria das reações de oxidação do sulfeto (eq. 1 e 2) mostram que o
parâmetro chave para a oxidação do sulfeto a enxofre elementar é a concentração de oxigênio
dissolvido no meio. Assim, com elevada concentração de oxigênio no meio, o sulfeto pode ser
reoxidado a sulfato, o que levaria a um ciclo fútil dentro do sistema. No entanto, com baixas
concentrações de oxigênio, o sulfeto pode ser oxidado a enxofre elementar.
2HS- + O2

2S0 + 2OH-

2HS- + 4O2

2SO42- + 2H+

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

(1)
(2)

Tal processo tem sido reportado em trabalhos que utilizam baixas concentrações de
oxigênio e pode ser realizado por via biológica (BUISMAN & LETTINGA, 1990; JANSSEN
et al., 1999; ALCANTARA et al., 2004; KLEINJAN et al., 2005b) ou química (KLEINJAN
et al., 2005a; SANTOS et al., 2009).
Com a finalidade de operacionalizar e baratear o processo é necessário o estudo de
alternativas para a microaeração. Uma das alternativas é a aeração por difusão do oxigênio
através de membranas poliméricas como as membranas de silicone, polímero que tem sido
usado largamente na seletividade de gases (REDONDO, 1999). Por sua característica no
arranjo das moléculas, esse polímero tem propriedades como seletividade e permeabilidade, a
última explorada no presente trabalho. Pretende-se, portanto, fazer uso das propriedades do
silicone, principalmente a permeabilidade, e de sua viabilidade comercial para a microaeração
dos reatores, e estabelecer assim a transferência de oxigênio de forma viável
operacionalmente e economicamente.
Nesse contexto, objetiva-se, nesse projeto de pesquisa, a recuperação do enxofre
elementar como pós- tratamento de reator sulfetogênico em duas configurações de reatores
que utilizam membranas de silicone para microaeração, uma utilizando o gás sob pressão
(Reator de Membrana Submersa) e outra operando à pressão atmosférica (Reator Tubular com
Parede Permeável a Oxigênio), além do uso das duas vias de oxidação – química e biológica.
Material e Métodos
São propostas duas configurações de reatores a fim de promover a microaeração do
meio e assim possibilitar a oxidação do sulfeto a enxofre elementar, minimizando a oxidação
a sulfato. É evidente, portanto, a importância da quantificação do oxigênio que permeará pela
membrana de silicone nas duas configurações. Assim o trabalho foi dividido em duas etapas:
Ensaios de permeação de oxigênio e a operação do sistema para avaliação da conversão do
sulfeto a enxofre elementar.
A segunda etapa contará com ensaios preliminares com meio contendo somente
sulfeto de sódio e ensaios com efluente de reator sulfetogênico e, consequentemente, com
presença de fonte de carbono no meio. Ambos os ensaios serão realizados visando analisar
tanto a oxidação química quanto a oxidação bioquímica.
Os reatores serão operados de forma descontínua (bateladas convencionais) a
temperatura controlada de 25ºC.
Reatores
O Reator Anaeróbio de Leito Fixo Ordenado, apresentado na Figura 1, é o reator
responsável pela alimentação do sistema na segunda etapa, na qual será avaliada a oxidação
com presença de fonte de carbono. O reator tem volume total de 4,77 L e é alimentado por
bomba peristáltica com vazão de 0, 397 L.h-1, correspondendo a um tempo de detenção
hidráulica (TDH) de 12 h.
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Esse reator será empregado no tratamento de água residuária sintética com diferentes
concentrações de matéria orgânica e sulfato e com relação DQO/SO42- fixada em 2 para a
obtenção de efluente com diferentes concentrações de sulfeto.

Figura 1: Reator Anaeróbio Sulfetogênico.
Dois reatores serão avaliados para oxidação do sulfeto a enxofre elementar (S0). Na
primeira configuração, a membrana permeável a oxigênio (tubo cilíndrico de silicone) de
diâmetro 8,0 x 10 mm e espessura de 2,0 mm, será imersa no meio líquido com ar
pressurizado para que ocorra a difusão molecular (Figura 2). O reator de membrana submersa
terá como principal variável operacional a pressão de ar na membrana, como fator de
transferência de oxigênio do meio gasoso para o meio líquido. As dimensões do reator são:
diâmetro interno de 9,0 cm altura útil de 25,5 cm e volume útil de aproximadamente 2 L.

Figura 2 – Configuração de reator com membrana submersa (1-entrada de oxigênio, 2manômetro digital, 3-membrana permeável a oxigênio, 4-sensor de oxigênio dissolvido).
Na segunda configuração, o meio líquido contendo sulfeto escoará pelo interior da
membrana (tubo de silicone) que terá as paredes em contato com o ar atmosférico. O tubo será
disposto em forma de serpentina para que toda a superfície fique em contato com o ar para
permeação do oxigênio (Figura 3). O reservatório do reator conta com as seguintes
dimensões: diâmetro interno de 7,5 cm, altura útil de 36,0 cm e volume útil de
aproximadamente 1,8 L. O reator tubular (membrana de silicone) tem diâmetro de 08 x10 mm
e comprimento total de 2,05m. A principal variável nesse caso será o fluxo de líquido
aplicado, calculado como a vazão de líquido dividida pela área superficial da membrana em
contato com o ar.
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Figura 3– Configuração de reator tubular com parede permeável a oxigênio (1-reator tubular
com parede permeável a oxigênio, 2- bomba de deslocamento positivo, 3- reservatório, 4sensor de oxigênio dissolvido).
Alimentação e meio sintético
Os ensaios preliminares serão realizados com meio sintético sem presença de matéria
orgânica. O meio será preparado com concentrações aproximadas de sulfeto na forma de
sulfeto de sódio nonahidratado (Na2S.9H2O) e as concentrações aproximadas de trabalho
serão de 50, 100 e 150 mg.L-1.
Os ensaios para a conversão do sulfeto a enxofre elementar realizados pela via
química contarão também com o uso de solução tampão. Já para a via biológica, além da
solução estoque de sulfeto de sódio nonahidratado (Na2S.9H2O), será utilizado meio sintético
para condições autotróficas descritas na Tabela 1 (LOHWACHARIN & ANNACHHATRE,
2010).
Tabela 1: Composição do meio para condições autotróficas.
Constituintes
K2HPO4

Ohmura et al. (2002)
(mg.L-1)
41

MgSO4
CuSO4 . 5H20
CaCl2
MnSO4 . H20
CoCl2 . 6H20
ZnSO4 . 7H20
KCl
NaMoO4 _ 2H2O
Na2SeO4 _ 10H2O,
(NH4)2SO4,

490
2
9
1
0,5
1
52
0,5
1
133

A Tabela 2 apresenta a composição do meio a ser utilizado para alimentação do reator
sulfetogênico (TORRES, 1992).
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Tabela 2: Composição da água residuária sintética
Constituintes
Sacarose
Amido
Celulose
Extrato de carne
Óleo de Soja
Cloreto de Sódio (NaCl)
Cloreto de Cálcio (CaCl2.2H2O)
Cloreto de Magnésio (MgCl2.6H2O)
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)
Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS)

Concentração (mg.L-1)
35
114
34
208
51
250
4,5
7
200
15

Inóculo
Para os ensaios realizados por via biológica, o inóculo a ser utilizado será proveniente
do sedimento da mina de urânio Osamu Utsumi localizada em Poços de Caldas, MG – Brasil.
Procedimento experimental
O procedimento experimental será dividido em duas etapas. A primeira etapa contará
com os ensaios de transferência de massa, que têm por principal objetivo a quantificação do
oxigênio que permeará pela membrana de silicone, com tal quantificação será possível a
verificação e comparação com as faixas de concentrações de oxigênio utilizadas na literatura.
Tais ensaios serão feitos por meio de adaptação do método dinâmico descrito por Atkison e
Mavituna (1983) que consiste no borbulhamento de nitrogênio no meio líquido até que se
atinja concentração de oxigênio igual a zero. Com concentração nula, o fluxo de nitrogênio é
interrompido imediatamente e inicia-se a aeração do meio. A resposta obtida dessa areação e
registradas com uso de eletrodo de oxigênio dissolvido de resposta rápida é utilizada para a
estimativa do coeficiente volumétrico global de transferência de massa (KLa). Com a aeração
por difusão molecular em membrana espera-se diminuir o coeficiente volumétrico de
transferência de oxigênio para o meio líquido (KLa) em relação ao que se obtém na
transferência por meio de borbulhamento de ar, compatibilizando transferência e consumo e
garantindo baixas concentrações de oxigênio dissolvido no meio, favorecendo, assim, a
reação de oxidação parcial do sulfeto a enxofre elementar e não permitindo a oxidação a
sulfato. Os ensaios serão realizados em duplicata para cada variável como apresentado na
Tabela 3.
Tabela 3: Delineamento experimental da etapa 1
Reator

Variável

Reator de membrana Submersa

Pressão (atm)

~ 1,25

~1,5

~1,75

Reator Tubular com Parede Permeável a
Oxigênio

Fluxo de líquido
aplicado
(ml.min-1.mm-2)

2,12

4,25

5,95

A segunda etapa será subdividida em duas subetapas: ensaios preliminares com sulfeto
em solução e ensaios com efluente gerado em reator anaeróbio sulfetogênico.
Os ensaios preliminares serão realizados com meio preparado somente com sulfeto de
sódio em solução e solução tampão. O tamponamento é necessário já que serão avaliados 3
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faixas de pH. Assim, para cada variável operacional serão avaliadas três faixas de pH (8, 9 e
10) e para cada faixa de pH serão avaliados três concentrações de sulfeto (50, 100 e 200 mg.L1
), conforme Tabela 4.
Tabela 4: Delineamento experimental da etapa 2
Variável
pH
Operacional

Reator

Sulfeto (mg.L-1)

8
Reator de membrana
Submersa

Pressão
(~ 1,25; 1,5 e 1,75
atm)*

9

10

8
Reator Tubular com
Parede Permeável a
Oxigênio

Fluxo de líquido
aplicado
( ~ 2,12; 4,25; 5,95
ml.min-1.mm-2)*

9

10

50
100
150
50
100
150
50
100
150
50
100
150
50
100
150
50
100
150

*Para cada valor apresentado serão realizados os ensaios nas faixas e concentrações apresentadas na tabela.

Quanto aos ensaios com efluente gerado de reator sulfetogênico, serão utilizadas as
variáveis operacionais que obtiveram melhores eficiências na etapa preliminar e, assim, para
cada reator serão realizados ensaios com nas três faixas de pH e com as três concentrações de
sulfeto. As concentrações de sulfeto serão obtidas diferenciando a alimentação do reator
sulfetogênico. Tal reator será alimentado com meio com relação DQO/SO42- fixada em 2 e
serão alteradas as concentrações de matéria orgânica e sulfato afluente, conforme Tabela 5.
Tabela 5: Estratégia de alimentação para reator sulfetogênico.
Relação
2
2
2

DQO
mg.L-1
500
1000
1500

SO42- Na2SO4
mg.L-1 mg.L-1
250,00
369,8
500,00
739,6
750,00 1109,4

Todo o procedimento experimental será realizado tanto por via química quanto por via
bioquímica. As bateladas serão realizadas de modo que todo sulfeto seja oxidado. Assim, para
cada concentração de sulfeto serão fixados diferentes tempos de ciclo. Os ciclos variam de
acordo com o tempo necessário para a total oxidação do sulfeto em cada reator, assim serão
de 22 a 96 horas para o reator de membrana submersa e de 30 a 120 horas para o reator
tubular de parede permeável.
Métodos Analíticos
Os dois reatores serão equipados com sonda com medidor de oxigênio dissolvido por
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luminescência Hach modelo LDO HQ10, pH e potencial redox serão monitorados por
métodos potenciométricos com eletrodos específicos. O íon sulfato será analisado por
cromatografia iônica equipada com detector de condutividade e coluna IonPac® AS11HC
Anion-Exchange Column. O íon sulfeto será analisado também por cromatografia iônica
equipada com detector Amperiométrico e coluna IonPac® AS7 Anion-Exchange Column. O
enxofre elementar será analisado por método colorimétrico segundo Bartlett & Skoog (1954).
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Resumo. A remoção conjunta de nitrogênio e matéria orgânica, em um único reator, tem
sido objeto de pesquisa, principalmente com o uso de reatores operados em batelada e sob
aeração intermitente. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a aplicação de uma nova
configuração de reator de leito fixo, operado sob alimentação contínua e aeração
intermitente. O reator, construído em acrílico, tem volume útil de 6,1 L. O leito fixo para
suporte da biomassa é constituído por cilindros de espuma de poliuretano dispostos
verticalmente na zona de reação. O sistema foi operado sob aeração intermitente (2 horas
aerado e 1 hora não aerado) e recirculação do efluente (Qr/Q=5). Foram testadas três
condições operacionais distintas (Fase I, Fase II e Fase III) com tempos de detenção
hidráulica (TDH) de 12 horas, 8 horas e 10 horas, respectivamente. Na Fase I, o sistema
atingiu eficiências de remoção de nitrogênio total (N-total) e DQO de 82% e 89%,
respectivamente. Com TDH de 8 horas e 10 horas, o sistema apresentou instabilidade
operacional quanto à remoção de N-total, resultando em eficiências médias de remoção de
49% e 45%, respectivamente. Entretanto, as eficiências remoção de DQO permaneceram
elevada, com valores médios de 85% e 88% (Fase II e III, respectivamente). Com base nesses
resultados, conclui-se que essa nova configuração de reator pode se constituir em alternativa
efetiva para a remoção conjunta de matéria orgânica e nitrogênio.
Introdução
O lançamento de compostos orgânicos e nitrogenados em corpos d’água pode causar
vários problemas, tanto ao meio ambiente, quanto à saúde humana. Até décadas passadas, a
remoção de matéria orgânica era o principal foco dos sistemas de tratamentos. Entretanto,
devido à intensificação do lançamento de efluentes contendo nitrogênio, a remoção desse
poluente tornou-se um tema de grande relevância, fomentando o desenvolvimento de sistemas
de tratamento capazes de promover sua remoção.
Em sistemas de tratamento convencionais, a remoção biológica de nitrogênio ocorre
em duas unidades separadas, sendo uma para nitrificação e outra para desnitrificação. Essas
unidades normalmente são independentes do processo de remoção de matéria orgânica,
havendo a necessidade de construção de três tanques para remoção de carbono e nitrogênio,
elevando os custos na construção desses sistemas (METCALF e EDDY, 2003). Entretanto,
estudos têm mostrado a viabilidade integrar o processo de remoção de nitrogênio em uma
única unidade, reduzindo gastos na construção e operação desses sistemas (MUNCH et al.,
1996; POCHANA e KELLER, 1999; HOLMAN e WAREHAM, 2005).
A remoção de carbono e nitrogênio em uma única etapa é muito vantajosa quando
comparada aos processos convencionais. Com o processo de nitrificação e desnitrificação
ocorrendo em uma mesma unidade, não há necessidade de um segundo tanque anóxico, uma
vez que a desnitrificação ocorre concomitantemente à nitrificação (MUNCH et al., 1996;
ZHAO et al., 1999). Além disso, a matéria orgânica presente no afluente pode servir como
fonte endógena de doador de elétrons para a desnitrificação, não havendo necessidade de se
adicionar uma fonte externa de doadores de elétrons.
Entretanto, devido à menor taxa de crescimento dos microrganismos nitrificantes e Ks
(constante de Monod) relativamente alto para o oxigênio, esses microrganismos geralmente
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não conseguem competir com os microrganismos heterotróficos pela utilização do oxigênio
(SATOH et al., 2000), dificultando a integração da remoção de carbono e nitrogênio em uma
única unidade. Com isso, o desenvolvimento de sistemas inovadores, com estratégias
operacionais distintas, que permitam a remoção desses poluentes em um único reator, pode
ser considerado tema de grande relevância.
A utilização de sistemas que operam com biomassa imobilizada e aeração intermitente
tem se mostrado uma alternativa eficaz para promover a remoção de nitrogênio e carbono em
uma mesma unidade. Segundo Wijffels e Tramper (1995), a difusividade do oxigênio no
interior de um biofilme fixado em um meio suporte pode possibilitar a integração dos
processos de nitrificação e desnitrificação simultânea, uma vez que, no interior do biofilme,
não haverá oxigênio dissolvido (OD), favorecendo o processo de desnitrificação. Além disso,
a presença de um meio suporte promove o aumento no tempo de retenção celular, mesmo com
um tempo de detenção hidráulica (TDH) baixo, favorecendo o desenvolvimento de
microrganismos nitrificantes quando comparados com sistemas de biomassa suspensa.
Com relação a sistemas com aeração intermitente, além de proporcionar ambientes
nitrificantes e desnitrificantes com a oscilação de OD, Horntvedt et al. (1998) observaram a
competição entre organismos nitrificantes, desnitrificantes e bactérias aeróbias heterotróficas
em sistemas com variação na concentração de OD. Com oscilações variando entre 0 mg.L-1 e
2,0 mg.L-1, observou-se que a taxa de crescimento específica dos organismos heterotróficos
diminuiu 16% quando comparado com valores constantes de OD. Além disso, com essa
variação na concentração de OD, houve um aumento de 59% na taxa de crescimento
específica dos organismos desnitrificantes, podendo favorecer o aumento da remoção de
nitrogênio total do sistema.
Estudos sobre sistemas que integram a remoção de carbono e nitrogênio de águas
residuárias têm sido feitos por vários pesquisadores nas últimas décadas, com diferentes águas
residuárias (YAMAGIWA et al., 1995; ZHAO et al., 1999; GUPTA e GUPTA, 2001;
AIYUK et al., 2004; HOLMAN e WAREHAM, 2005; ZHANG e ZHOU, 2007; LIU et al.,
2010). Apesar disso, parte desses sistemas utiliza de tratamentos físico-químicos (AIYUK et
al., 2004) ou mais de uma unidade para alcançar eficiência elevada na remoção de carbono e
de nitrogênio (ZHAO et al., 1999; GUPTA e GUPTA, 2001); outros não conseguem atingir
eficiências elevadas, principalmente na remoção de nitrogênio (ZHANG e ZHOU, 2007; LIU
et al., 2010). Há, portanto, a necessidade de se desenvolverem reatores biológicos que
promovam a remoção conjunta e eficiente de matéria orgânica e nitrogênio.
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de uma nova
configuração de reator de leito fixo constituído por cilindros de espuma de poliuretano
verticalmente dispostos, submetido à alimentação contínua e à aeração intermitente.
Materiais e Métodos
Reator
O sistema utilizado era composto por um reator contínuo de fluxo ascendente,
fabricado em acrílico, com diâmetro interno de 14,5 cm e altura de 80 cm, apresentando um
volume total de 11,6 L (volume útil de 6,1 L) (Figura 1). A alimentação e recirculação do
efluente eram realizadas por bombas diafragma modelo ProMinent Contact. O fornecimento
de oxigênio ao sistema foi realizado por meio de um aerador para aquário modelo Regent
8500, com uma vazão total média de 1,4 L.min-1. Foram utilizadas pedras porosas para a
difusão de ar no meio líquido, sendo estas trocadas periodicamente devido a desgastes
mecânicos (A5).
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Figura 1 – Esquema do reator de fluxo contínuo e leito estruturado, com aeração intermitente
e recirculação do efluente.
Os pontos A1 e A2 representam entradas para alimentação e recirculação do efluente,
respectivamente. O local de descarte do efluente e coleta de amostras está representado pelo
ponto A3, instalado a 70 cm da base do reator. A saída para recirculação (A4) foi projetada 5
cm abaixo do ponto de coleta do efluente.
Material suporte
Treze cilindros de espuma de poliuretano com 3 cm de diâmetro e altura de 60 cm
(Corte C-C, Figura 1) foram utilizados como material suporte para crescimento da biomassa.
Para a fixação vertical dos cilindros no reator, foram utilizadas hastes de PVC, sendo estas
presas às extremidades do reator.
O volume ocupado pelas estruturas de espuma de poliuretano no interior do reator foi
de 5,5 L, gerando um leito com porosidade igual a 52%. A imobilização do inoculo no leito
seguiu metodologia proposta por Zaiat et al. (1994).
Esgoto sintético
A água residuária utilizada simulava esgoto doméstico após remoção de óleos e
graxas. A composição desse meio sintético foi (mg.L-1): extrato de carne (208), sacarose (35),
Amido comercial (114), celulose em pó (34), bicarbonato de sódio (1000) NaCl (100000),
MgCl2.6H2O (2800) e CaCl2.2H2O (1800). Também foi adicionada uma solução de
micronutrientes semelhante à utilizada por Torres (1992) para que não houvesse limitação dos
processos por falta de micronutrientes. Depois de preparado, o substrato era armazenado sob
refrigeração (4ºC), para evitar a ocorrência de fermentação. A Tabela 1 mostra as
características químicas do esgoto sintético.
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Tabela 1 – Concentrações média de DQO, nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio na
forma de amônia (N-NH4+), nitrito (N-NO2-) e nitrato (N-NO3-), nitrogênio total (N-total),
alcalinidade de pH do esgoto sintético.
DQO
(mg/L)
364 ± 29

N-NH4+
(mg/L)
2,6 ± 1

NTK
(mg/L)
25 ± 3,5

N-NO3(mg/L)
4,4 ± 0,2

N-NO2(mg/L)
--

N-total
(mg.L-1)
29,7 ± 3,2

Alcalinidade
(mg/L)
606 ± 14

pH
7,7 ± 0,2

Observação: valores médios e desvio padrão de 55 amostras
Inóculo
O inóculo utilizado foi lodo biológico de reatores UASB proveniente da Estação de
Tratamento de Águas Residuárias de Abatedouro de Aves.
Análises físico-químicas.
Todas as análises foram realizadas segundo a metodologia do Standard Methods for
the Examination of Waste and Wastewater (1998): DQO (5220-D); NTK (4500-Norg-C); NNH4+ (4500-NH3-C); N-NO3- (4500-NO3-B); N-NO2- (4500-NO3-I); Alcalinidade (2320-B);
sólidos totais (ST) (2540-G); sólidos suspensos totais (SST) (2540-D) e sólidos suspensos
voláteis (SSV) (2540-E). As amostras eram analisadas três vezes por semana quanto a todos
os parâmetros, exceto os relacionados com a série de sólidos, cujas análises foram realizadas
apenas 1 vez por semana. As medições de pH foram realizadas utilizando um potenciômetro
da marca Denver Instrument – UB-10. O controle de OD foi realizado por meio de um
oxímetro Orion 810 A+.
Procedimento experimental
Para o desenvolvimento de microrganismos aeróbios nitrificantes no sistema, iniciouse a operação do reator com aeração contínua e TDH de 24 horas (fase de adaptação), até se
atingir completa nitrificação do nitrogênio presente no afluente. A razão de recirculação nessa
fase foi igual a 5.
Após o período de adaptação, o sistema foi operado sob aeração intermitente em três
fases distintas, divididas cronologicamente em Fase I, Fase II e Fase III, de acordo com o
valor do TDH aplicado. As características de cada fase, assim como os períodos de operação,
estão apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 – Valores do período de operação, TDH, Vazão afluente (Q), carga nitrogenada
volumétrica (CNV), carga orgânica volumétrica (COV), períodos de aeração e razão de
recirculação (Qr/Q) das Fases I, II e III.
Período de
operação (d)

TDH
(h)

Q
(L.h-1)

CNV
(kg N.m-³.d-1)

COV
(kg COD.m-³.d-1)

Períodos de
aeração

Qr/Q

Fase I

55

12

0,5

0,061±0,0062

0,706±0,022

2h aer./ 1h não-aer.

5

Fase II

30

8

0,75

0,084±0,0072

1,062±0,028

2h aer./ 1h não-aer.

5

Fase III

36

10

0,6

0,072±0,0050

0,850±0,022

2h aer./ 1h não-aer.

5

Fases

Resultados e Discussão
Remoção de nitrogênio
O reator foi operado continuamente durante 160 dias. Após a fase de adaptação
(duração de 35 dias), deu-se início às fases de operação, mantendo-se os períodos de aeração
intermitente e recirculação definidos na Tabela 2. A concentração de OD, durante a fase
aeróbia, manteve-se na faixa de 2,0 a 3,5 mg.L-1 e a temperatura do experimento foi mantida a
30±1ºC.
A melhor eficiência de remoção de N-total (Figura 2) ocorreu na Fase I, que
apresentou valor médio de 82±5,7 % (Tabela 3). Nessa fase, as concentrações de N-NH4+, N-
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NO2- e N-NO3- no efluente apresentaram valores médios de 1,2±0,9 mg.L-1, 0,5±0,5 mg.L-1 e
1,6±0,7 mg.L-1, respectivamente. Esses resultados indicam que os processos de nitrificação e
desnitrificação ocorriam concomitantemente em um único reator, operado sob as condições de
aeração intermitente e recirculação do efluente estabelecidas. Não foi necessário adicionar
fonte externa de doador de elétrons para que ocorresse a desnitrificação, indicando que a
matéria orgânica afluente ao sistema foi suficiente para promover esse processo.
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Figura 1 – Variação temporal da concentração de N-total afluente (■), N-NH4+ efluente (▲),
N-NO3- (♦) efluente e N-NO2- (●) efluente durante as três fases estudadas.
O conteúdo de NTK não amonificado no efluente na Fase I (Tabela 3) indica que parte
do nitrogênio orgânico presente na água residuária não foi amonificado, ou seja, havia um
residual de nitrogênio resistente à degradação biológica. Sendo assim, teoricamente pode-se
considerar que a eficiência de remoção de N-total biodegradável no sistema foi superior à
remoção média apresentada.
Tabela 3 – Concentração média de N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, NTK e N-total do afluente e do
efluente e eficiência de remoção de N-total das Fases I, II e III.
Afluente

Efluente

Fases

N-NH4
(mg.L-1)

Remoção
N-NO3 N-NO2
NTK
N-total N-NH4 N-NO3 N-NO2
NTK
N-total de N-total
(%)
(mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1)

Fase I

2,3±1,1

4,4±0,1

-

26±3,1

30,5±3,1 1,2±0,9

Fase II

3,2±0,9

4,4±0,2

-

24±3,5

27,9±3,6 11,9±4,8 0,7±0,7

Fase III

3,1±0,8

4,4±0,1

-

26±2,4

30,1±2,5 13,3±1,4 0,5±0,2

1,6±0,7

0,5±0,5

3,2±1,4

5,3±1,7

82±5,7

-

11,4±4,2 12,1±4,0

49±16,6

-

15,4±3,8 16,0±3,8

45±11,8

A estabilidade do sistema na Fase I (Figura 3) foi superior à das demais fases,
conforme pode ser verificado pela altura reduzida do box, que indica maior homogeneidade
nos dados. Também se aplicou o teste estatístico t-student e verificou-se (confiabilidade de
95%) que a eficiência geral do reator nessa fase foi superior a 80%.
A carga nitrogenada removida pelo reator na Fase I foi de 0,05 kgN.m-³.d-1,
semelhante à remoção obtida por Yamagiwa et al. (1995) operando um reator contínuo com
biomassa aderida e aeração intermitente (6 horas aerada e 1 hora não aerada) tratando esgoto
doméstico. Zhang e Zhou (2007) investigaram a remoção simultânea de nitrogênio em um
sistema de lodos ativados operando com baixa concentração de OD no tratamento de esgoto
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sanitário sintético e obtiveram uma carga de nitrogênio removida de 0,035 kgN.m-³.d-1 sob um
TDH de 12 horas. Utilizando um reator de lodos ativados com separação magnética de
biomassa e TDH de 72 horas, Ying et al. (2010) obtiveram uma carga de nitrogênio removida
de 0,022 kgN.m-³.d-1 operando com efluente de fazenda produtora de gado leiteiro.

Eficiência de remoçao de N-total (%)

100
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60

40

20
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Figura 2 – Gráfico Box-plot de distribuição dos resultados da eficiência de remoção de N-total
cada fase.
Na Fase II, observou-se queda na eficiência do sistema (Figura 2), apresentando uma
remoção média de N-total de 49±16,6% (Tabela 3). A concentração média de NTK e N-NH4+
no efluente foram de 11,4±4,2 mg.L-1 e 11,9±4,8 mg.L-1, respectivamente, tendo havido
queda elevada na eficiência de nitrificação do sistema com relação a Fase I. Vários fatores
podem estar associados à queda na nitrificação em um sistema, entre eles, a diminuição do
TDH e o aumento da carga orgânica aplicada (SHARMA e AHLERT, 1977). Zhang e Zhou
(2007) observaram uma queda na eficiência de nitrificação de 98,5% para 48,1%, com a
alteração do TDH de 12 para 8 horas, com a mesma relação C/N. Segundo os autores, essa
queda esteve associada ao aumento da carga orgânica específica aplicada ao reator,
promovendo maior desenvolvimento dos microrganismos heterotróficos aeróbios em relação
aos nitrificantes, uma vez que os microrganismos nitrificantes apresentam um crescimento
mais lento que os microrganismos heterotróficos aeróbios (WIJFFELS e TRAMPER, 1995).
Com a alteração da Fase I para a Fase II, houve um aumento de 38% na carga orgânica
aplicada ao reator, podendo ter causado um maior crescimento dos microrganismos
heterotróficos aeróbios, aumentando o consumo de OD no sistema. Portanto, o
desenvolvimento dos microrganismos autotróficos nitrificantes pode ter sido prejudicado pela
baixa disponibilidade de OD, diminuindo sua concentração no reator e, consequentemente,
reduzindo a eficiência de nitrificação no sistema. Este fenômeno também foi observado por
outros autores (HEM et al., 1994; CHEN et al., 1998; SATOH et al., 2000; ZHANG e
ZHOU, 2007; LIU et al., 2010).
A elevação do TDH para 10 horas (Fase III), apesar de diminuir em 20% a carga
orgânica aplicada ao reator com relação à Fase II, não resultou em melhora na eficiência do
sistema, cuja eficiência média de remoção foi de N-total de 45±11,8%. A concentração de
NTK e N-NH4+ no efluente foi de 15,4±3,8 mg.L-1 e 13,3±1,4 mg.L-1, respectivamente,
indicando que, assim como na Fase II, a eficiência de nitrificação permaneceu baixa,
mantendo-se a eficiência de remoção de N-total no sistema inferior a 50%.
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Tanto na a Fase II, quando para a Fase III, foi possível observar menor
homogeneidade dos dados obtidos de eficiência de remoção de N-total, quando comparados
com a Fase I (Figura 2). Portanto, a diminuição do TDH alterou a estabilidade dos processos,
tendo resultado na baixa eficiência de remoção de nitrogênio devido à queda da nitrificação.
A concentração de N-NO2- e N-NO3-, nas Fases II e III, foram inferiores a 1 mg.L-1, indicando
que a desnitrificação não foi afetada com a alteração do TDH.
Remoção de DQO
A Tabela 4 mostra as concentrações de DQO do afluente, efluente e a eficiência de
remoção nas 3 fases estudadas.
Tabela 4 – Concentração média DQO do afluente, efluente e eficiência de remoção de DQO
nas Fases I, II e III.
Fases
Fase I
Fase II
Fase III

DQO afluente
mgO2.L-1
353±11
354±14
354±11

DQO efluente
mgO2.L-1
39±12
54±16
43±16

Eficiência de remoção
%
89±3
85±5
88±4

Como pode ser verificada, a eficiência de remoção de DQO foi superior a 85%,
mesmo com a diminuição do TDH de 12 horas para 8 horas, atingindo os valores de 89±3%
na Fase I e de 85±5% para a Fase II.
Reator de leito estruturado com recirculação e aeração intermitente.
Os resultados obtidos confirmaram a hipótese de que a nova configuração de reator
testada é eficiente na remoção conjunta de matéria orgânica e nitrogênio. O sistema
apresentou eficiência na remoção de N-total e DQO de 82% e 89%, respectivamente, em um
único reator, para o TDH de 12 horas, aeração intermitente e recirculação do efluente.
Os períodos adotados de aeração e não-aeração foram suficientes para promover a
nitrificação e desnitrificação no sistema, além possibilitar a obtenção de elevada eficiência de
remoção de DQO. Com isso, pode-se dizer que esse sistema é vantajoso quando comparado
com sistemas de aeração contínua, uma vez que pode gerar economia de energia para aeração
da ordem de 33%. Outros autores já concluíram que sistemas operados sob aeração
intermitente promoveram a remoção de DQO semelhante a sistemas com aeração contínua,
porém, há um aumento na eficiência de remoção de N-total com o sistema operando sob
aeração intermitente (OSADA et al., 1991; YING et al., 2010).
Uma hipótese que explicaria a remoção de N-total em um único reator é a variação da
concentração de OD no meio. Durante o período de aeração, havia maior oxidação do N-NH4+
no meio, gerando nitrato como produto, sendo este consumido no período não aerado pelo
processo de desnitrificação. Como a razão de recirculação de 5 utilizada no sistema, foi
possível manter constante as concentrações do efluente na saída do reator, não sendo
observados picos de amônia ou nitrato. Ciclos de aeração intermitente, com longos períodos
aeróbios, seguidos de períodos em que a concentração de OD é zero, tendem a favorecer o
processo de nitrificação e desnitrificação seqüencial (ZHAO et al., 1999).
Outra hipótese que explicaria a remoção de N-total em um único reator diz respeito à
distribuição espacial dos microrganismos responsáveis pela nitrificação e desnitrificação no
interior do material suporte devido à difusão de OD (WIJFFELS e TRAMPER, 1995;
DANIEL et al., 2009). Como o diâmetro da espuma foi de 3 cm, pode-se ter criado uma zona
anóxica no interior da espuma, favorável ao crescimento de microrganismos desnitrificantes,
devido à ausência de OD. Como a disponibilidade de oxigênio é superior na região próxima à
superfície do meio suporte, os microrganismos responsáveis pela nitrificação podem ter se
desenvolvido na região mais externa do meio suporte.
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O sistema apresentou estabilidade do pH e alcalinidade. Não houve alteração
significativa do pH do efluente nas diferentes fases estudadas, que manteve-se em 8,2±0,1.
Durante a Fase I, observou-se que não houve diferença entre a alcalinidade do afluente e
efluente, apresentando valores médios de 612,6 mgCaCO3.L-1 e 614,8 mgCaCO3.L-1
respectivamente. Apesar de a relação estequiométrica da desnitrificação gerar apenas 50% da
alcalinidade consumida durante o processo de nitrificação (EPA, 1993), não foi verificado
esse consumo de alcalinidade. Essa estabilidade pode ter ocorrido devido à composição do
substrato sintético utilizado para a alimentação do reator. A biodegradação de compostos
orgânicos nitrogenados em sistemas aeróbios ou anaeróbios resulta no aumento da
alcalinidade na mesma quantidade em que a amônia é liberada (SPEECE, 1996). Como toda a
forma nitrogenada do afluente sintético se encontrava como nitrogênio orgânico, com a
degradação desse nitrogênio orgânico a N-NH4+, houve um aumento da alcalinidade no reator,
possibilitando manter maior estabilidade da alcalinidade no sistema. Já nas Fases II e III,
como o processo de nitrificação foi ineficiente, houve um aumento na concentração de NNH4+ no efluente, gerando um aumento na alcalinidade do sistema.
O sistema apresentou baixa quantidade de sólidos suspensos no efluente (Tabela 5),
sendo esses retidos no interior do reator.
Tabela 5 – Concentração média de SST, SSF e SSV no afluente e no efluente durante das
fases estudadas.
Fase I

SST
SSF
SSV

Afluente
(mg.L-1)
28,4±10,4
2,8±4,1
25,6±9,5

Fase II
Efluente
(mg.L-1)
16,4± 14,5
3,4±6,5
13±8,2

Afluente
(mg.L-1)
22,7±16,8
-22,7±16,8

Efluente
(mg.L-1)
27,7±14,9
-27,7±14,9

Fase III
Afluente
Efluente
(mg.L-1)
(mg.L-1)
30,7±23
19,7±16,8
4,7±8,1
-26±24
19,7±16,8

Conclusões
Pode-se concluir que o reator de leito estruturado com aeração intermitente e
recirculação do efluente se mostrou um sistema eficiente na remoção conjunta de nitrogênio e
matéria orgânica. O TDH em que o sistema apresentou maior eficiência foi o de 12 horas,
com períodos de aeração intermitente de 2 horas com aeração seguida de 1 hora sem aeração e
razão de recirculação de 5. Estudos futuros que visem à aplicação desse reator para o
tratamento de esgoto doméstico em escalas maiores são de grande relevância, pois esse
sistema pode reduzir custos tanto de operação quanto de construção, além de poder apresentar
elevada eficiência da remoção de matéria orgânica e nitrogênio em uma única unidade.
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